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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Түркістан облысының әкімшілік-аумақтық  
құрылысындағы �згерістер туралы 

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық 
құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Түркістан облысының құрамында əкімшілік орталығы 
Шор нақ ауылында орналасатын Сауран ауданы əкімшілік-
ау мақ тық бірлігі Кентау қаласының құрамынан Шаға, Жаңа 
Иқан, Ескі Иқан, Үшқайық, Иассы, Оранғай, Қарашық, Жүйнек, 
Бабайқорған, Шорнақ, Жібек жолы, Майдантал ауылдық 
округтерін бөлу жолымен құрылсын.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықтың 
1-тар мағын іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын. 

3. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бас-
тап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 12 наурыз
№ 534

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне нормашығармашылықты жетілдіру мәселелері 

бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2015 ж., №20-ІІ, 20-ІІІ, 112-құжат; 2016 ж., №1, 
4-құжат; №6, 45-құжат; №7-ІІ, 55-құжат; №8-І, 62, 65-құжаттар; 
№8-ІІ, 72-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 
126-құжаттар; 

(Жалғасы 11-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

1993 жылғы 22 қазандағы Қазақстан Республикасы мен 
Моңғолия арасындағы азаматтық және қылмыстық 

істер ж�ніндегі �зара к�мек туралы Шартқа �згерістер 
енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

1993 жылғы 22 қазандағы Қазақстан Республикасы мен 
Моңғолия арасындағы азаматтық жəне қылмыстық істер 
жөніндегі өзара көмек туралы Шартқа өзгерістер енгізу туралы 
2019 жылғы 10 қазанда Нұр-Сұлтанда жасалған хаттама рати-
фикациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 12 наурыз
№ 16-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы мен Корея Республикасының 
арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты 

ратификациялау туралы

2019 жылғы 22 сəуірде Нұр-Сұлтанда жасалған Қазақстан 
Республикасы мен Корея Республикасының арасындағы 
сотталған адамдарды беру туралы шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 12 наурыз
№ 17-VІI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Ю.П. Аравинді «Отан» орденімен 
наградтау туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:
1. Ұлттық мəдениетті жəне музыка өнерін насихаттау мен 

дамытуға қосқан ерекше еңбегі үшін музыкатанушы Юрий 
Петрович Аравин «Отан» орденімен наградталсын.

2.  Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 13 наурыз
№ 535

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев əскери ұшақтың 
апатқа ұшырауына байланысты 
өзінің твиттер парақшасына: «Ал-
маты əуежайында апатқа ұшыра-
ған ұшақта қаза болған əскери 
қыз меткерлердің туыстары мен 

жақындарына көңіл айтамын. 
Жарақат алғандардың тезірек сауы-
ғып кетуін тілеймін. Менің тапсыр-
мам бойынша əуе апа тының себеп-
терін анықтау жұмыстары басталды. 
Мұндай оқыс оқиғалар қайталанбауы 
керек», деп жазды.

–––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Премьер-
Министр Асқар Маминді 
қабылдады, деп хабарла-
ды Президенттің баспас�з 
қызметі.
–––––––––––––––––––––

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
елі міздің биылғы қаңтар-ақпан 
айларындағы əлеуметтік-эконо-
ми калық даму қорытындылары 
жə не елдегі санитарлық-эпиде-
мия лық ахуал туралы есеп бе-
рілді.

Ұсынылған мəліметтерге 
сəйкес соңғы екі айда экономи-
када тұрақты оң динамика бай-
қалады. Атап айтқанда, өңдеу 
өнеркəсібі, құрылыс, ауыл ша-
руашылығы салалары қарқынды 
дамып келеді. Қызмет көрсету 
ісі біртіндеп қалпына келе бас-
тады. Ақпарат пен байланыс 
саласында оң көрсеткіштерге 
қол жеткізілді .  Азық-түлік 
өндірісі, жеңіл өнеркəсіп, хи-
мия өнеркəсібі, металлургия, 

оның ішінде, түрлі-түсті металл 
өндірісі мен машина құрастыру, 
фармацевтика салаларында тұ-
рақты өсім бар.

Президентке ОПЕК+ Мо-
ниторинг комитеті отырысының 
қорытындылары туралы ақпарат 
берілді. Аталған жиында Қазақ-
стан үшін мұнай өндірісін тəу-
лігіне 20 мың баррельге дейін 
арт тыру туралы жеке келісім жа-
салғаны айтылды. Бұл тау-кен 

секторындағы өндіріс өсімін 
біртіндеп ұлғайтуға мүмкіндік 
береді.  

Кездесуде  елдег і  сани-
тар  лық-эпидемиялық жағдай 
талқыланды. Премьер-Министр -
дің айтуынша, жағдай бақы-
лауда: республика бо йынша 
вирустың арту көрсет кіші 0,9 
%-ды құрайды, жұқпалы ауру-
ханалардағы төсектік орын 23 
пайызға, жан сақтау бөлім ше лер-

індегі орындар 16 пайызға тол-
ған.

Мемлекет басшысына инвес-
тициялар тартуды, тұрғындарды 
жұмыспен қамтуды, əлеуметтік 
маңызы бар тауарлардың бағасын 
тұрақтандыруды қамтамасыз 
ету жəне еліміздің əлеуметтік-
экономикалық дамуының басқа 
да өзекті мəселелері бойынша 
қабылданып жатқан шаралар 
туралы мəлімет берілді.

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев жерді 
шетелдіктерге сатуға 
жəне жалға  беруге 

біржола тыйым салуды көздейтін 
заң жобасына қатысты өзінің твит-
тер парақшасына: «Бүгін мен өзімнің 
Президент ретінде заң шығаруға 

бастамашылық ету құқығымды пай-
даланып, жерді шетелдіктерге сатуға 
жəне жалға беруге біржола тый-
ым салуды көздейтін заң жобасын 
Мəжіліске жолдадым. Парламент 
оны белгіленген регламентке 
сəйкес қарастырып, тиісті шешім 
қабылдайды», деп жазды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына 
Наурыз мерекесіне орай Америка Құрама Штаттарының 
Президенті Джо Байденнің құттықтау жеделхаты келіп 
түсті, деп хабарлады Қазақстан Президентінің баспас�з 
қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Биыл Қазақстан Респуб-
ликасы өз Тəуелсіздігінің 30 
жылдығын атап өтеді. Сізді 
осы атаулы оқиғамен құт тық-
тай отырып, АҚШ Президен-
тінің əкімшілігі Өзіңізбен жə-
не Қазақ стан халқымен етене 
жұмыс істеуге зор мəн бере  -
тінін айтқым келеді. Ұзақ жыл-
дар бойы біз ядро лық қару-
ды таратпау, бей біт шілік пен 
қауіпсіздікті нығай ту бағы-
тындағы тығыз серік  тестікті 

қолдап келеміз. Менің əкімші-
лігім стратегиялық серік   тес  ті-
гімізді тереңдетуге жəне бұдан 
5 жыл бұрын Мемлекеттік хат-
шы Джон Керридің қаты суы -
мен басталған «С5+1» диалог 
про цесін жалғастыруға мүд делі, 
деп жазылған жеделхатта.

Наурыз мерекесі қарсаңында 
Джо Байден Қасым-Жомарт То-
қаев қа жəне Қазақстан халқы-
на бейбітшілік пен құт-береке 
тіледі.

Джо Байден Наурыз 
мерекесімен құттықтады

РЕСМИ

Туыстарына көңіл айтты

Заң жобасы – Парламентте

Көрісу күнімен құттықтады

Ғалым СҮЛЕЙМЕН, 
«Egemen Qazaqstan»

Осындай жайсыз хабарды естіген 
бетте аталмыш ведомство өкілдерімен 
хабарластық. Олар: Сағат 17:20 шама-
сында əуежайға қонайын деп жатқан 
Нұр-Сұлтан – Алматы бағытындағы 
ұшақпен байланыс үзілді. Алдын ала 
мəлімет бойынша, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің  АН-26 ұшағы құлаған. Əуе 
кемесінің бортында 6 адам болған», деп 
мəлімдеді. 

Кейіннен белгілі болғандай төрт 
адам сол жерде қаза тапты. Олар – май-
ор Ғабит Барлықбаев (1987 жылы туған), 
аға лейтенант Досжан Бай мұратов (1978 
жылы), лейтенант Мұхтар Сағынбаев 
(1995 жылы) жəне сержант Евгений 
Васильков (1986 жылы). Тағы екі адам 
Алматыдағы №4 қа лалық ауруханаға 
жеткізілді. Дəрі гер лердің айтуынша, 
олардың жағдайы өте ауыр. 

(Соңы 7-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 наурыз күні Алматының іргесіндегі Қызылту ауылының маңында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің АН-26 әскери 
ұшағы құлады.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Алматыдағы ұшақ апаты
ОҚИҒА

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев ұлттық салтымызға байла-
ныс ты өзінің твиттер парақ шасына: 
«Баршаңызды бүгінгі  Көрісу 
күнімен құттықтаймын! Ежелден 
келе жатқан ата салтымыз бойынша 

жастар осы күні үлкендерге сəлем 
беріп, батасын алады. Жұрт бір-
бірі не ақ тілектерін арнайды. Бұл 
– нағыз береке-бірлік пен ырыс-
ынты мақтың мейрамы», деп жаз-
ды.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев Алматы қаласында болған ұшақ апатына бай-
ланысты к�ңіл айтты, деп хабарлады Елбасының баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстанның Тұңғыш Пре зиденті АН-26 əскери ұшағының апатқа 
ұшырауынан қаза тапқан дардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты.

«Алматы қаласының əуе жайында ұшақтың апатқа ұшырауы салдары-
нан адам дардың қаза болғаны туралы ха барды күйзеліспен қабылда дым. 
Қайғыларыңызға ортақ таса отырып, қаза тапқан əске рилердің туыстары мен 
жақын дарына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып, отбасы-
ларына оралуына тілек тестік білдіремін», делінген Ел басының жеделхатында.

* * *
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СҮЙІНШІ!

Октябрь тозды, Әлихан озды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен аптаның жұма күні Қара ғандыда қалаға қарасты Октябрь ауданының 
атауын �згертіп, оны Алаш к�семі �лихан Б� кей ханның есімімен атау ж�нін -
дегі ұсынысты талқылаған қо ғам дық тыңдаулар �тті. Ка ран  тиндік шек-
теулерге бай ланысты санитарлық-эпиде миялық талаптарды қатаң сақтау 
мақсатында, бұл іс-ша ра аудандағы 50 адамға дейін жинал ған бірнеше 
қоғамдық ны санда жүзеге асырылды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қайрат �БІЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Нақтырақ айтқанда, оннан аса 
ғимаратқа бөлініп жиылған 700-ге 
жуық тұрғын ойнлайн режімінде өзара 
байланысып, қоғамдық тыңдаулардың 
демократиялық бағытта өрбуіне ат-
салысты. Ал бұл жауапты іс-шараны 

Қарағанды қалалық мəслихатының хат-
шысы Құдайберген Бексұлтанов жүргізіп 
отырды.

Бірден айта кету керек, қарағанды-
лық тар бұл маңызды шаруаға тыңғы-
лықты дайындықпен келді. Қоғамдық 
тыңдау барысында зиялы қауым өкілдері, 
белсенді азаматтар өздерінің ойларын 
екі тілде еркін жəне сауат ты түрде 

жеткізіп, іс-шараға қатысу шылардың 
көкейіндегіні тап басқан пəтуалы 
пікірлерін білдірді. Мы салы, айтыс 
ақыны, елге «Сары тентек» лақап аты-
мен белгілі Қуаныш Мақсұтов мəселе 
ауданға Əлихан Бөкейхан есімін беруге 
қарсылық танытқандардың болу-болмау-
ында еместігін тілге тиек етті. «Бар мəселе 
– біз əлі күнге Əлихан Бөкейханның 
əлемдік деңгейге көтерілген қайраткер 
тұлға  екендігін жалпақ жұртқа таны-
та алмай жүргендігімізде», деген пікір 
айтқан ол əңгіме түйінін ынтымағымызға 
нұқсан келтірмейтін ымы ражай саясат-
пен шешуге ша қырды.

(Соңы 7-бетте)

Түлеген 
Түркістан 
және Елбасы

3-бет

Тұңғыш 
баспахана

9-бет

Аляскадағы кездесу 
ынтымақтастыққа 
ұласа ма?

5-бет
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2017 ж., №9, 21-құжат; №14, 50, 51-құжаттар; №22-
ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 
37-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар; 
№19, 62-құжат; №22, 82, 83-құжаттар; №24, 94-құжат; 
2019 ж., №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37, 
39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 
86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 108-құжат; 
№24-І, 118-құжат; №24-ІІ, 123, 124-құжаттар; 2020 ж., 
№9, 33-құжат; №10, 39, 44-құжаттар; №11, 59-құжат; 
№12, 61-құжат; №13, 67-құжат; №14, 68-құжат; №16, 
77-құжат; 2020 жылғы 20 желтоқсанда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсету мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толық тырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 19 
жел тоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 
2020 жылғы 31 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне техникалық реттеу, кəсіпкерлік, мемлекеттік 
басқару жүйесін жетілдіру жəне төлемдер мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақ стан 
Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда 
«Егемен Қазақ стан» жəне «Казахстанская правда» 
газет терінде жарияланған «Қазақстан Респуб ли-
касының кейбір заңнамалық актілеріне экономика лық 
өсуді қалпына келтіру мəсе лелері бойынша өзгеріс-
тер мен толық тырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 
2 қаң тардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 
2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнама лық 
актілеріне экология мəселелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 
2 қаңтардағы Қазақстан Рес пуб ликасының Заңы; 
2021 жылғы 6 қаң тар да «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казах стан ская правда» газеттерінде жария лан ған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заң на малық 
актілеріне мақта саласы мəсе ле лері бойынша өзгерістер 
енгізу жəне «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақ-
стан Республикасы Заңының күші жо йыл  ды деп 
тану туралы» 2021 жылғы 5 қаң  тар д ағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) мазмұнында:
14-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«14-бап. Кəсіпкерлік субъектілерінің адалдық пре-

зумпциясы жəне мемлекет пен кəсіпкерлік субъекті-
лерінің өзара жауапкершілігі»;

66, 67 жəне 68-баптардың тақырыптары алып тас-
талсын;

2) 3-баптың 2-тармағының 11) тармақ шасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«11) кəсіпкерлік субъектілерінің адал дық презумп-
циясы жəне мемлекет пен кəсіп керлік субъектілерінің 
өзара жауап кершілігі;»; 

3) 14-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«14-бап. Кəсіпкерлік субъектілерінің адал дық пре-

зумп циясы жəне мемлекет пен кəсіпкерлік субъек-
тілері нің өзара жауап кершілігі»;

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеу процесінде 

кəсіпкерлік субъектілері өз міндеттерін орындаған 
немесе өздеріне заң бойынша берілген құқықтарды 
іске асырған кезде олардың əрекеттерінің адалдығы 
көзделеді.

Кəсіпкерлік субъектісі, егер құқықтарын, заңды 
мүдделерін іске асыру жəне (немесе) міндеттерін 
орындау кезінде ол мем ле кеттік органның Қазақстан 
Респуб ли касының заңнамасына сəйкес бекітіліп 
берілген құзыреті шегінде берген ресми түсіндірмесін 
басшылыққа алса, оның ішінде, егер мұндай түсіндірме 
кейіннен кері қайтарылып алынса, қате деп танылса 
немесе мазмұны өзгермеген нақ сол бір нормативтік 
құқықтық актіге қатысты жаңа, мағынасы бойынша өзге 
түсіндірме берілсе, мұндайда да адал деп есептеледі.

Мемлекеттік органның Қазақстан Рес пуб ликасының 
заңнамасына сəйкес келмей тін актісін шығару сал-
дарларынан, сондай-ақ осы органдардың лауазым-
ды адамдарының əрекеттерінен (əре кет сіздігінен) 
кəсіпкерлік субъекті сіне келтірілген залалдар Қазақ стан 
Республи касының азаматтық заңнамасында көз делген 
тəртіппен өтелуге жатады.

4. Кəсіпкерлік субъектісі жол берген Қазақстан 
Республикасының заңнамасын бұзушылық тексеру-
лер жүргізу барысында сипатталуға тиіс. Қазақ стан 
Рес пуб ликасының заңнамасын бұзу фактісін куə-
ландыратын дəлелдерді негіз деу жəне мəн-жай ларды 
ашу мемлекеттік органдарға жүктеледі.

Мемлекеттік орган қарап жатқан мəн-жайлар туралы 
кəсіпкерлік субъек ті лері ұсынған нақты деректер сот 
немесе мемлекеттік орган Қазақстан Рес пуб  ликасының 
заңнамасына сəйкес керісінше деп белгілегенге дейін 
анық деп есептеледі.

Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық 
белгісіздіктері кəсіпкерлік субъектісінің пайдасына 
түсіндіріледі.»;

4) 64-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«4. Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін 
жəне өзге де коммерциялық емес ұйымдарды аккре-
диттеуден өткізу тəртібін, оның ішінде аккредиттеу 
туралы куəліктің нысанын, аккредиттеудің күшін жою 
негіздері мен тəртібін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды.»;

5) 65-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«65-бап. Кəсіпкерлік субъектілерінің мүд делерін 

қозғайтын нормативтік құқық тық актілерді əзірлеу 
жəне қабылдау ерекшеліктері

Кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын 
нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жəне қабылдау 
осы Кодекске жəне «Құқықтық актілер туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңына сəйкес жүзеге асы-
рылады.»;

6) 66, 67 жəне 68-баптар алып тасталсын;

7) 69-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«69-бап. Жеке кəсіпкерлік субъекті лерінің мүдде-

лерін қозғайтын халықаралық шарттар жасасудың 
ерекшеліктері

Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдде лерін 
қозғайтын Қазақстан Республи касы халықаралық 
шарттарының жобаларын, сондай-ақ Қазақстан 
Респуб ликасы қатысушысы болуға ниеттенетін халық -
аралық шарттарды əзірлеу кезінде осы Кодекс те жəне 
«Құқықтық актілер тура лы» Қазақстан Республикасы 
Заңы ның 19-бабында көзделген тəртіп қолданылады.»;

8) 82-баптың 2-тармағы мынадай маз мұндағы үшінші 
жəне төртінші бөлік термен толықтырылсын:

«Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты жаңа реттегіш 
құрал енгізілген немесе реттеу қатаңдатылған кез-
де реттеушілік əсерге талдау жүргізу туралы талап-
тар Қазақ стан Республикасы Президентінің жəне 
Парламенті депутаттарының заң шы ғару бастамасы 
тəртібімен əзірленген заң жобаларына да, сондай-ақ 
заң жоба ларын Қазақстан Республикасының Пар ла-
ментінде қарау процесіне де қол данылмайды.

Парламент депутаттарының заң шығару бастамасы 
тəртібімен енгізілген заң жобалары бойынша, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Парламентінде қаралып 
жатқан заң жобаларына депутаттардың түзетулері 
бойынша осы бапта белгіленген негіздер бойынша 
реттеушілік əсерге талдау Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қорытындысы шеңберінде жүргізілуі 
мүмкін.»;

9) 109-баптың 4-тармағының бірінші бөлігіндегі 
«күнтізбелік жиырма бір күн» деген сөздер «күнтізбелік 
алпыс күн» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. «Қазақстан Республикасындағы жер гілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2001 ж., №3, 17-құжат; №9, 86-құжат; 
№24, 338-құжат; 2002 ж., №10, 103-құжат; 2004 ж., 
№10, 56-құжат; №17, 97-құжат; №23, 142-құжат; №24, 
144-құжат; 2005 ж., №7-8, 23-құжат; 2006 ж., №1, 
5-құжат; №13, 86, 87-құжаттар; №15, 92, 95-құжаттар; 
№16, 99-құжат; №18, 113-құжат; №23, 141-құжат; 
2007 ж., №1, 4-құжат; №2, 14-құжат; №10, 69-құжат; 
№12, 88-құжат; №17, 139-құжат; №20, 152-құжат; 
2008 ж., №21, 97-құжат; №23, 114, 124-құжаттар; 2009 
ж., №2-3, 9-құжат; №24, 133-құжат; 2010 ж., №1-2, 
2-құжат; №5, 23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №24, 
146-құжат; 2011 ж., №1, 3, 7-құжаттар; №2, 28-құжат; 
№6, 49-құжат; №11, 102-құжат; №13, 115-құжат; 
№15, 118-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №2, 
11-құжат; №3, 21-құжат; №5, 35-құжат; №8, 64-құжат; 
№14, 92-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж., №1, 2, 
3-құжаттар; №8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №14, 72, 
75-құжаттар; №15, 81-құжат; №20, 113-құжат; №21-
22, 115-құжат; 2014 ж., №2, 10-құжат; №3, 21-құжат; 
№7, 37-құжат; №8, 49-құжат; №10, 52-құжат; №11, 
67-құжат; №12, 82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №19-
І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; №21, 118, 122-құжаттар; №22, 
131-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат; №19-І, 101-құжат; 
№19-ІІ, 103-құжат; №21-І, 121, 124, 125-құжаттар; №21-
ІІ, 130, 132-құжаттар; №22-І, 140-құжат; №22-V, 154, 
156, 158-құжаттар; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-І, 47, 
49-құжаттар; №8-ІІ, 72-құжат; №23, 118-құжат; 2017 
ж., №3, 6-құжат; №8, 16-құжат; №13, 45-құжат; №15, 
55-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №12, 39-құжат; 
№16, 56-құжат; №21, 72-құжат; №22, 83-құжат; №24, 
93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; 
№19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 103, 
108-құжаттар; №24-І, 119-құжат; 2020 ж., №9, 33-құжат; 
№10, 39-құжат; №13, 67-құжат; №16, 77-құжат; 2020 
жылғы 31 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақ стан Республикасының кейбір заң намалық 
актілеріне мəдениет, дене шынықтыру жəне спорт 
мəселелері бойын ша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 31 
желтоқсанда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газет терін де жарияланған «Қазақстан Рес пуб -
ликасының кейбір заңнамалық акті леріне техникалық 
реттеу, кəсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін 
жетілдіру жəне төлемдер мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 
жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне экология мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Рес-
публикасының кейбір заңнамалық акті леріне қоғамдық 
кеңестердің қызметі мə се лелері бойынша өзгерістер 
мен толық ты рулар енгізу туралы» 2021 жылғы 3 қаң-
тар дағы Қазақстан Республикасының Заңы):

7-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі жəне 
37-баптың 7-тармағының бірінші бөлігі алып тастал-
сын.

 3. «Əділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 
наурыздағы Қазақстан Рес пуб ликасының Заңына 
(Қазақстан Респуб ликасы Парламентінің Жаршысы, 
2002 ж., №6, 67-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; №24, 
154-құжат; 2005 ж., №7-8, 23-құжат; 2006 ж., №3, 
22-құжат; №10, 52-құжат; №13, 86-құжат; 2007 ж., 
№2, 14, 18-құжаттар; №5-6, 40-құжат; №9, 67-құжат; 
№10, 69-құжат; №18, 143-құжат; 2008 ж., №10-11, 
39-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; №15-16, 75-құжат; 
№18, 84-құжат; №19, 88-құжат; №24, 128-құжат; 2010 
ж., №1-2, 2-құжат; №5, 23-құжат; №17-18, 111-құжат; 
№24, 145, 149-құжаттар; 2011 ж., №1, 2, 3, 7-құжаттар; 
№6, 50-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №15, 
118-құжат; 2012 ж., №3, 26-құжат; №15, 97-құжат; 
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 
ж., №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №14, 84-құжат; 
№19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; №23, 143-құжат; 2015 
ж., №20-ІV, 113-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; №22-VІ, 
159-құжат; 2016 ж., №7-І, 47-құжат; 2017 ж., №4, 
7-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 
№11, 37-құжат; №16, 53-құжат; №24, 93-құжат; 2019 
ж., №7, 37-құжат):

1) 3-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) жалпымемлекеттік даму стратегиясын əзірлеу 

мен іске асыруға қатысу, заң жобалау жұмы сын 
үйлестіру, сондай-ақ жүргізу, Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасын талдау, жетілдіру, жүйелеу, 
нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң 
сараптамасын жүргізу, ғылыми құқықтық жəне 
ғылыми лингвистикалық сараптамалар жүргізуді 
ұйымдастыру арқы лы адамның жəне азаматтың құқық-
тары мен бостандықтарының үстемдігін, Қазақстан 
Республикасының егемендігін, Қазақстан қоғамы 
мен мемлекетінің ор нықты жəне қарышты дамуын 
қамта масыз етуге бағытталған ұлттық заңнаманы 
қалыптастыруға қатысу;»;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«1-1) өз құзыреті шегінде мемлекеттің реттеушілік 
саясатын қалыптастыру мен іске асыруға қатысу;»;

3) тармақшада:
«органдардың жəне ведомстволардың» деген сөздер 

«органдар мен олардың ведомство ларының» деген 
сөздермен ауыс тырылсын; 

«əкімдердің» деген сөз «əкімдердің жəне облыстар, 
республикалық маңызы бар қалалар, астана тексеру 
комиссияларының» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 6-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«4. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі 
адамның жəне азаматтың конс ти туциялық құқықтары 
мен бостан дық тарын, қоғам мен мемлекеттің мүд-
делерін қорғау, халық тарапынан сенім мəселелеріне 
басымдық беріп, өкілді органдар мен жұртшылық 
беретін сыртқы бағалау тетіктерін айқындай оты-
рып, сыбайлас жемқорлық деңгейінің рейтингтік 
бағасын енгізіп, есептілік жəне қызметті бағалау 
жүйесін жетілдіреді, сондай-ақ азаматтық қоғам ин-
ституттарымен ынты мақтастықтың əртүрлі нысан-
дарын белгілейді, реттеушілік саясатты іске асы руға 
жəрдемдеседі.»; 

3) 15-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1), 2-1), 2-2) жəне 2-3) 

тармақшалармен толықтырылсын:
«1-1) Қазақстан Республикасы Үкіметі нің заң шығару 

бастамасы тəртібімен заң жобаларын əзірлейтін 
орталық мемлекеттік органдардың заң жобалау 
жұмысын үйлестіру;»; 

«2-1) заң жобасы бойынша ғылыми құқықтық, 
ғылыми лингвистикалық сараптамалар жүргізуді 
ұйымдастыру; 

2-2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару 
бастамасы тəртібімен əзірленген заң жобасы бой-
ынша заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің 
жобасы мен ақпараттық сүйемелдеу жəне түсіндіру 
бағдарламасының жобасы бойын ша заң сараптамасының 
нəти желерін қамтитын қорытынды беру;

2-3) өз құзыреті шегінде «Құқықтық акті лер ту-
ралы» Қазақстан Республика сы ның Заңына сəйкес 
реттеушілік сая саттың консультативтік құжатын жəне 
норма тивтік құқықтық актілердің жобаларын жария 
талқылау рəсімдерін жүргізуді үйлестіру;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) құқықтық ақпараттандыруды, «Е-заңнама» 

ақпараттық жүйесін жүргізу ді, құқықтық ақпараттың 
бірыңғай жүйесін жүргізуді қамтамасыз ету;»;

4) 16-бап мынадай мазмұндағы 2-1) жəне 2-2) 
тармақшалармен толықтырылсын: 

«2-1) ратификациялауға жататын, Қазақ стан 
Республикасы қатысушысы болу ға ниеттенетін халық-
аралық шарттар бойынша, сондай-ақ халық аралық 
шарт тардың жобалары бойынша ғылы ми құқықтық 
сараптама жүргізуді ұйымдастыру;

2-2) ратификациялауға жататын, Қазақстан 
Республикасы қатысушысы болуға ниеттенетін 
халықаралық шарттар бойынша, сондай-ақ халық-
аралық шарттардың жобалары бойынша ғылыми 
лингвистикалық сараптама жүргізуді ұйымдастыру;»;

5) 18-бапта:
1) тармақшада: 
«органдардың, ведомстволардың» деген сөздер 

«органдар мен олардың ведомство ларының» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

«əкімдіктер мен əкімдердің» деген сөздер «əкім-
діктердің, əкімдердің жəне облыстар, респуб ликалық 
маңызы бар қалалар, астана тексеру комиссияларының» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толық-
тырылсын: 

«1-1) əділет органдарында мемлекеттік тіркеуге 
жататын нормативтік құқықтық актілерді шығаруды, 
мемлекеттік тіркеуді жəне олардың күшін жоюды 
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын 
сақтау саласында орталық мемлекеттік органдар мен 
олардың ведомстволарында, мəслихаттар мен олардың 
аппараттарында, əкімдіктерде, əкімдердің аппарат-
тарында, облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың тексеру комиссияларында 
бақылау жасау;»;

4) тармақша алып тасталсын;
6) 19-баптың 2-тармағында: 
2) тармақшадағы «автоматтандырылған» деген сөз 

«бірыңғай» деген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толық-

тырылсын: 
«4) «Құқықтық актілер туралы» Қазақ стан Респуб-

ликасының Заңына сəйкес əзірленетін заң жобаларын 
жəне қабыл данған заңдарды ақпарат тық сүйемел-
деу жəне түсіндіру бағдарлама лары ның жобаларын 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тəртіппен келісу.»; 

7) 23-баптың 1-тармағының 4) жəне 9-3) тармақ-
шалары мынадай редакцияда жазылсын:

«4) өз қызметі саласында Қазақстан Республика-
сының заңнамасын қолдану прак тикасын, оның ішінде 
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Респуб лика-
сының Заңына сəйкес нормативтік құқық тық актілердің 
құқықтық мони торингі нəтижелерін талдау мен қорыту 
жəне оны жетілдіру, Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұзуға ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды жою жөнінде тиісті ұсыныстар енгізу;»;

«9-3) республикалық жəне жергілікті бюджеттерден 

қаржыландырылатын, мемлекеттік органдар мен 
жергілікті ат қарушы органдардың, олардың ведомство-
лық бағынысты ұйымдары ның, квазимемлекеттік 
сектор субъекті лері  нің тапсырысы бойынша жүргізі-
летін тал дамалық, консалтингтік, əлеуметтану шы лық 
жəне өзге де зерттеулердің, оның ішінде халықаралық 
ұйымдармен бірлескен зерттеулердің бірыңғай дерек-
қорын Қазақстан Республикасының Əділет министрі 
айқындайтын тəртіппен жүргізуді қамтамасыз ету;»;

8) 24-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын.
4. «Қазақстан Республикасының халық аралық шарт-

тары туралы» 2005 жылғы 30 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Пар ламентінің Жаршысы, 2005 ж., №10, 35-құжат; 2007 
ж., №4, 34-құжат; 2010 ж., №17-18, 109-құжат; 2011 ж., 
№7, 54-құжат; 2014 ж., №2, 13-құжат; №23, 138-құжат; 
2015 ж., №20-ІV, 113-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат):

1) 4-бапта:
тақырыптағы «Қазақстан Республи касы қатысушы» 

деген сөздер «Ратифи кациялауға жататын, Қазақстан 
Респуб ликасы қатысушысы» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ғылыми сараптаманы, халықаралық шарттың 

жобасын дайындауға қатысқан немесе Қазақстан 
Республикасы қатысушысы болуға ниеттенетін 
халықаралық шартты жасасуға бастамашы болған 
адамдарды қоспағанда, қаралып отырған халықаралық 
шарттың немесе ратификациялауға жататын халық-
аралық шарт жобасының мазмұнына қарай ғылыми 
ұйымдар, ғалымдар мен мамандар арасынан тартыла-
тын бір немесе бірнеше сарапшы (сараптама комиссия-
сы), оның ішінде шетелдіктер жүргізеді.»;

мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толық тырылсын: 
«2-2. Қаралып отырған халықаралық шарттың не-

месе ратификациялауға жататын халықаралық шарт 
жобасының ғылыми құқықтық сараптамасын Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын уəкілетті 
ұйым жүргізеді.»;

3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 
толықтырылсын: 

«3-1) ратификациялауға жататын халықаралық 
шарттарды жасасуға байланысты Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу қажеттігін айқындау;»;

2) 4-1-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
 «4-1-бап. Жеке кəсіпкерлік субъек тілері нің мүдде-

лерін қозғайтын Қазақ стан Республикасы халық аралық 
шар т тары ның жобалары, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасы қатысушысы болуға ниеттенетін халықаралық 
шарттар

Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдде лерін 
қозғайтын Қазақстан Республи касы халықаралық 
шарттарының жобалары, сондай-ақ Қазақстан Рес-
пуб ликасы қатысу шысы болуға ниеттенетін халық-
аралық шарттар бойынша «Құқықтық актілер тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңында көздел ген 
тəртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіп-
керлер палата сының жəне жеке кəсіпкерлік мəселелері 
бойынша сараптама кеңесі мүшелерінің сараптама 
қорытындысын алу міндетті.»;

3) 22-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Қазақстан Республикасының мүд де лі орталық 
мем лекеттік органдары халық аралық шарттарды рати-
фикация лау туралы ұсыныс енгізген кезде сол бір 
мезгілде Қазақ стан Республикасының Үкі метіне Қазақ-
стан Республикасының Үкі меті ай қын дайтын тəртіппен 
Қазақстан Респуб лика сының заңнамасына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы ұсынысты енгізеді.

Егер халықаралық шартты іске асыру үшін заңға 
тəуелді нормативтік құқық тық актілерді қабылдау 
қажет болса, халық аралық шарттарды ратификациялау 
туралы ұсынысқа заңға тəуелді нормативтік құқықтық 
актілердің жобалары қоса беріледі. 

Егер заңға тəуелді нормативтік құқық тық актінің жо-
басын əзірлеу басқа мем лекет тік органның құзыретіне 
жататын болса, онда осы мемлекеттік орган Қазақ стан 
Республикасының мүдделі орталық мемлекеттік ор-
ганына заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің 
тиісті жобасын ұсынады.». 

5. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 
наурыздағы Қазақстан Рес пуб ли касының Заңына 
(Қазақстан Респуб ли касы Парламентінің Жаршысы, 
2011 ж., №5, 42-құжат; №15, 118-құжат; №16, 129-құжат; 
№17, 136-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 11, 
16-құжаттар; №4, 30, 32-құжаттар; №5, 41-құжат; №6, 
43-құжат; №8, 64-құжат; №13, 91-құжат; №14, 95-құжат; 
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №8, 50-құжат; 
№9, 51-құжат; №15, 82-құжат; №16, 83-құжат; 2014 ж., 
№1, 9-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 
37-құжат; №12, 82-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; 
№22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; 
№11, 57-құжат; №14, 72-құжат; №19-І, 99-құжат; 
№19-ІІ, 103, 105-құжаттар; №20-ІV, 113-құжат; №20-
VІІ, 117-құжат; №21-І, 124-құжат; №21-ІІ, 130-құжат; 
№21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 145, 148-құжаттар; №22-
VІ, 159-құжат; №23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., 
№7-І, 47-құжат; №7-ІІ, 56-құжат; №8-І, 62-құжат; 
№24, 124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №9, 22-құжат; 
№11, 29-құжат; №13, 45-құжат; №14, 51, 54-құжаттар; 
№15, 55-құжат; №20, 96-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 
2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 32-құжат; 
№11, 37-құжат; №15, 47-құжат; №19, 62-құжат; №22, 
82-құжат; №23, 91-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №5-6, 
27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45, 46-құжаттар; 
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; 
№23, 103, 106, 108-құжаттар; №24-І, 118, 119-құжаттар; 
2020 ж., №9, 33-құжат; №12, 61-құжат; №14, 68-құжат; 
№19-20, 81-құжат; №21-22, 86, 91-құжаттар):

134-баптың 2-тармағында:
7-1) тармақшадағы «заңнамалық акті лердің жобала-

рына,» деген сөздер «заң намалық актілердің жобала-
рына, ратификациялауға жататын,» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 7-3) тармақшамен толық-
тырылсын: 

«7-3) заң жобаларына, ратификациялауға жата-
тын, Қазақстан Республикасы қатысу шы сы болуға 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
нормашығармашылықты жетілдіру мәселелері
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ниеттенетін халықара лық шарттарға, сондай-ақ 
халықаралық шарт тардың жобаларына ғылыми құқық-
тық сараптаманы қамтамасыз ету;»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«8) топографиялық-геодезиялық жəне карто-

графиялық жұмыстарды жүргізу, мем лекеттік жер 
кадастры үшін жерге орна ластыру жұмыстарын, 
жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
ақпараттық дерекқорды, экологиялық ақпарат тың 
мемлекеттік қорын жəне Қазақ стан Республикасы 
табиғи ресурс тары ның мемлекеттік кадастрла-
рын, Қазақ стан Республикасы нормативтік құқық-
тық актілерінің мемлекеттік тізілі мін, Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкін, республикалық жəне 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын, 
мемлекеттік органдар мен жергілікті ат қарушы 
органдардың, олардың ве домство лық бағынысты 
ұйымдары ның, квазимемлекеттік сектор субъекті лері-
нің тапсырысы бойынша жүргізілетін тал дамалық, 
консалтингтік, əлеуметтану шылық жəне өзге де 
зерттеулердің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен 
бірлес кен зерттеулердің бірыңғай дерекқорын 
жүргізу;».

6. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №15, 80-құжат; 
2014 ж., №12, 82-құжат; №21, 122-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №20-ІV, 113-құжат; №21-І, 
128-құжат; №22-V, 152-құжат; 2016 ж., №7-І, 47-құжат; 
№7-ІІ, 55-құжат; 2017 ж., №23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., 
№10, 32-құжат; №11, 36-құжат; №19, 62-құжат; №22, 
82-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №8, 
46-құжат; №19-20, 86-құжат; 2020 ж., №9, 29-құжат; 
2020 жылғы 31 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақ стан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне техникалық реттеу, кəсіпкерлік, мемлекеттік 
басқару жүйесін жетілдіру жəне төлемдер мəселелері 
бойынша өз геріс тер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақ стан 
Республикасының Заңы; 2021 жы лғы 5 қаңтарда 
«Егемен Қазақ стан» жəне «Казахстанская правда» 
газет терін де жарияланған «Қазақстан Республи ка-
сы ның кейбір заңнамалық актілеріне эко номикалық 
өсуді қалпына келтіру мəсе  лелері бойынша өзгерістер 
мен толық ты ру л ар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 қаң-
тар дағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 5-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүд делерін 
қозғайтын реттеушілік сая сат тың консультативтік 
құжаттарын, нор мативтік құқықтық актілердің жо-
баларын əзірлеуге жəне оларға сараптама жасауға 
Ұлттық палатаның қатысуы нысанында;»;

2) 9-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3) орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың, 
сондай-ақ əкімдердің Қазақстан Республикасының 
ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген 
жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді 
енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу 
(күшін жою) туралы, карантинді жəне (немесе) 
шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) ту-
ралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ табиғи 
жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайды 
жариялауды көздейтін нормативтік құқықтық 
актілерінің жобаларын қоспағанда, жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің мүдделерін қозғайтын реттеу шілік 
саясаттың консультативтік құжат тарына, заңдар мен 
өзге де норма тивтік құқықтық актілердің жобаларына 
міндетті сараптаманы жүзеге асырады;».

7. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 
жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2014 ж., №9, 51-құжат; №19-І, 19-ІІ, 
96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; 
№8, 45-құжат; №9, 46-құжат; №11, 57-құжат; №16, 
79-құжат; №19-ІІ, 103-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 
№21-І, 128-құжат; №21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 144, 
145-құжаттар; №22-V, 156, 158-құжаттар; №22-
VІ, 159-құжат; №23-І, 169-құжат; 2016 ж., №1, 2, 
4-құжаттар; №6, 45-құжат; №7-І, 50-құжат; №7-ІІ, 
53-құжат; №8-І, 62-құжат; №8-ІІ, 68-құжат; №12, 
87-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; №9, 
21, 22-құжаттар; №11, 29-құжат; №12, 34-құжат; №23-
ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 
2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 
44-құжат; №15, 47, 49-құжаттар; №23, 91-құжат; №24, 
94-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №2, 6-құжат; №5-6, 
27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-
16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 90-құжат; 
№23, 103, 108-құжаттар; №24-ІІ, 120-құжат; 2020 
ж., №12, 61-құжат; №14, 68, 72, 75-құжаттар; №16, 
77-құжат; 2020 жылғы 31 желтоқсанда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу, 
кəсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру 
жəне төлемдер мəселелері бойынша өз геріс тер 
мен толықтырулар енгізу тура лы» 2020 жылғы 
30 желтоқсандағы Қазақ  стан Республикасының 
Заңы; 2021 жы лғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақ стан» 
жəне «Казахстанская правда» газет терінде жа-
рия ланған «Қазақстан Республи касы ның кейбір 
заңнамалық актілеріне эко номикалық өсуді қалпына 
келтіру мə селелері бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
экология мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 
2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казах станская правда» газеттерінде жария ланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заң намалық 
актілеріне күзет қызметі мəсе лелері бойынша 
өзгерістер мен толық тырулар енгізу туралы» 2021 
жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2021 жылғы 6 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Рес публикасының кейбір 
заңнамалық акті леріне кедендік реттеу жəне 
кəсіпкерлік қыз мет мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 5 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 
2021 жылғы 6 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне мақта саласы мəселелері бойынша 
өзгерістер енгізу жəне «Мақта саласын дамыту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жой-
ылды деп тану туралы» 2021 жылғы 5 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 18-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«4. Рұқсат алу тəртібін регламенттейтін, рұқсат 
беру немесе біліктілік талаптарын жəне (неме-
се) өтініш берушілердің осындай талаптарға сай 
екендігін растайтын құжаттар тізбесін бекітетін 
нормативтік құқық тық актілер алғашқы ресми жария-
ланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткенге 
дейін қолданысқа енгізілмейді.».

8. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 
16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2015 ж., №22-І, 138-құжат; 2016 ж., №7-І, 50-құжат; 
№24, 124-құжат; 2019 ж., №21-22, 90-құжат; 2020 ж., 
№13, 67-құжат; 2020 жылғы 31 желтоқсанда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне ақпарат мəселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 1-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«7) ашық нормативтік құқықтық акті лердің ин-
тернет-порталы – жария талқы лау рəсімін жүргізу 
үшін нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 
жəне осы Заңға сəйкес өзге де ақпаратты орнала-
стыруды қамтамасыз ететін «электрондық үкімет» 
веб-порталының құрамдасы;»;

2) 16-баптың 3-тармағында:
2) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«əзірленетін реттеушілік саясат консуль-

т а т и в т і к  қ ұ ж а т т а р ы н ы ң ,  з а ң  ж о б а л а р ы 
тұжырымдамалары жобаларының жəне заң жобала-
ры тұжырымдамаларының, нор мативтік құқықтық 
актілер жобалары ның оларға түсіндірме жазба-
ларымен (олар болған кезде) жəне салыстыр ма 
кес  телерімен (нормативтік құқық тық ак ті лерге 
өзгерістер жəне (немесе) то лық   тырулар енгізілген 
жағдайлар да) бір ге мəтін дерін, ғылыми сараптама-
лар дың қоры  тын дылары мен жеке кəсіпкер-
лік субъек  ті лерінің сараптама қорытын ды ларын 
(олар болған кезде), оларды жария тал  қы лаудың 
аяқталғаны туралы есептерді;»;

мынадай мазмұндағы 14-1)  тармақшамен 
толықтырылсын: 

«14-1) азаматтардың, шетелдіктердің жəне 
азаматтығы жоқ адамдардың тиісті салалардағы 
құқықтары мен міндеттері туралы ақпаратты;»;

3) 17-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Ашық нормативтік құқықтық акті лердің интер-
нет-порталында норма тив тік құқықтық актілердің 
жобаларын əзірлеуші мемлекеттік органдар мүд делі 
мемлекеттік органдарға келісуге жі бер генге дейін 
реттеушілік саясаттың кон сультативтік құжаттарын, 
заң жобалары тұжырымдамаларының жобаларын 
жəне нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 
оларға түсіндірме жазбаларымен жəне салыстыр-
ма кестелерімен (заңдарға өзгерістер жəне (неме-
се) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң 
шығару жұмысының қағидаларында көзделген өзге 
де ақпаратты жария талқылау үшін орналастырады. 
Жария талқылау нəтижелері бойынша есептер де 
ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-
порталында орналастырылады.

Ашық нормативтік құқықтық актілердің интер-
нет-порталында ақпарат орналастыру Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асы-
рылады.».

9. «Құқықтық актілер туралы» 2016 жыл ғы 6 
сəуірдегі Қазақстан Республи касы ның Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2016 ж., №7-І, 46-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 
№16, 56-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №14, 
44-құжат; №16, 53, 55-құжаттар; №19, 62-құжат; 
2019 ж., №2, 6-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22, 90, 
91-құжаттар; 2020 ж., №10, 42-құжат; №13, 67-құжат; 
№16, 77-құжат; 2020 жылғы 31 желтоқсанда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу, 
кəсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру 
жəне төлемдер мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 30 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 
2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне қоғамдық кеңестердің қызметі мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2021 жылғы 3 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1), 1-2), 1-3) жəне 1-4) 

тармақшалармен толықтырылсын:
«1-1) ғылыми құқықтық сараптама – ғылыми 

құқықтық сараптама объектілерін олардың сапасын, 
негізділігін, жобаның ғылыми пысықталуын бағалау, 
оны қабыл даудың ықтимал жағымсыз əлеуметтік 
жəне құқықтық салдарларын айқындау, ұсынылатын 
нормалардың құқық жүйесі мен заңнама жүйесіне 
сəйкестігі бөлігінде тəуелсіз кəсіби сараптамалық 
талдау;

1-2) ғылыми құқықтық сарапшы – ғылыми 
құқықтық сарапшылар тізілімінде тұрған жеке тұлға;

1-3) ғылыми құқықтық сарапшылар тізілімі – 
ғылыми құқықтық сараптама жүргізуге тартылатын 
ғылыми құқықтық сарапшылар тізімі;

1-4) «Е-заңнама» ақпараттық жүйесі – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына талдау (мониторинг) 
жүргізуге, сондай-ақ норма шығарудың жекелеген 
процестерін автоматтандыруға арналған бірыңғай 
құқықтық жүйе;»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) заң жобасының тұжырымдамасы – Заң жоба-

лау қызметі мəселелері жөнін дегі ведомствоаралық 
комиссия мақұл даған, Қазақстан Республикасы 
Үкіметі нің бастамасы бойынша заң жобасын 
əзірлеу қажеттігінің негіздемесін, оны қабылдау 
мақсаттарын жəне Қазақстан Респуб ликасының 
Үкіметі айқындайтын өзге де ережелерді қамтитын 
құжат;»;

мынадай  мазмұндағы 6-1)  тармақшамен 
толықтырылсын: 

«6-1) заң жобасы тұжырымдамасының жобасы – 
жария талқылау қорытындысы бойынша Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының 
қағида ларына сəйкес пысықталған, мемлекеттік 
органның нақты саладағы мемлекеттік реттеу про-
блемаларын шешу жөніндегі пайымын қамтитын 
консультативтік құжат;»; 

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) заң сараптамасы – нормативтік құқықтық 

актінің жобасын не қабылданған нормативтік 
құқықтық актіні Қазақстан Республикасының 
Конституциясына жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, заң техникасына сəйкестігі тұрғысынан 
тексеру;»;

мынадай мазмұндағы 19-1)  тармақшамен 
толықтырылсын: 

«19-1) Құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесі 
– Қазақстан Республикасы нор матив тік құқықтық 
актілерінің эталон дық бақылау банкіне жəне 
Қазақстан Рес пуб ли касы нормативтік құқықтық 
актілері нің жүйеленген дерекқорына орталық тан-
дырылған қол жеткізу жүйесі;»;

20)  тармақша «жүзеге  асырылатын,» де-
ген сөздерден кейін «Қазақстан Республи касы 
заңнамасының тиімділігін бағалау жəне болжау, 
оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар тұжырымдау 
мақсатында» деген сөздермен толықтырылсын;

25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«25) нормативтік құқықтық акт – респуб ликалық 

референдумда қабылданған не уəкілетті орган 
қабылдаған, құқық норма ларын белгілейтін, олардың 
қолданылуын өзгертетін, толықтыратын, тоқтататын 
немесе тоқтата тұратын, белгіленген нысан дағы жаз-
баша ресми құжат;»; 

мынадай мазмұндағы 32-1), 32-2), 32-3), 32-4) жəне 
32-5) тармақшалармен толықтырылсын:

«32-1) пилоттық жоба – мемлекеттік орган 
енгізілетін реттеу нəтижесін анықтау мақсатында 
жүргізетін рəсім;

32-2) реттеу субъектілері – нормативтік құқықтық 
актілердің күші қолданылатын тұлғалар;

32-3) реттеушілік жүктеме – уақыт пен адами 
ресурстар шығындарын қоса ал ған да, Қазақстан 
Республикасының заң на масында орындалуы міндетті 
талап тардың белгіленуіне байланысты реттеу 
субъектілерінің қаржылық ауырт палығы;

32-4) реттеушілік саясат – нормативтік құқықтық 
актілер арқылы қоғамдық қатынастарды мемлекеттік 
реттеу;

32-5) реттеушілік саясаттың консульта тивтік 
құжаты (бұдан əрі – консультативтік құжат) – нақты 
саладағы мемлекеттік реттеуге жүргізілген құқықтық 
мониторингтің нəтижелері мен оның қазіргі про-
блемаларын жария талқылау тəсілдерін қамтитын, 
белгіленген нысандағы құжат;»;

2) 2-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3) осы Заңның 19-бабымен реттелетін қатынас-
тарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарын жасасу, орындау, өзгерту, 
толықтыру жəне тоқтату тəртібін;»;

3) 12-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«12-бап. Нормативтік құқықтық акті лер  дегі құқық 

нормаларының қай шылықтары»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Бір нормативтік құқықтық актінің немесе бір 

деңгейдегі нормативтік құ қық тық актілердің нор-
маларында қай шы лық тар болған кезде қолданысқа 
кешірек енгізілген акт нормалары немесе қолданысқа 
кешірек енгізілген актіге сəйкес келетін норма 
қолданылады.»; 

4) мынадай мазмұндағы 3-1-тараумен толық-
тырылсын:

«3-1-тарау. Реттеушілік саясат
14-1-бап. Реттеушілік саясатты жүзеге асыру
Реттеушілік саясатты жүзеге асыру мыналарды 

қамтиды:
1) мемлекеттік реттеудің қазіргі проблемаларын 

талдау жəне жария талқылау;
2) жария талқылау нəтижелерін, сондай-ақ мүдделі 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ескертулері 
мен ұсыныс тарын ескере отырып, қазіргі проблема 
бойынша шоғырландырылған шешімді тұжырымдау;

3) қажет болған жағдайда нормативтік құқықтық 
акт қабылдау арқылы реттеу енгізу;

4) реттеу субъектілеріне олардың реттеу шілік 
жүктемесін ескере отырып, жаңа реттеуге дайындалу 
үшін қажетті мерзімдер беру;

5) қабылданған нормативтік құқықтық актілердің 
тиімділігін бағалау. 

14-2-бап. Реттеушілік саясаттың міндеттері
Нормативтік құқықтық актілер арқылы мемлекеттік 

реттеу адамдардың өмірі мен денсаулығының 
қауіпсіздігін, олардың құқықтарын, бостандықтарын 
жəне заңды мүдделерін қорғауды, қоршаған орта үшін 
қауіпсіздікті, Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігін, мемлекеттің мүліктік мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз ету мақсатында енгізіледі.

Конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық 
тəртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, 
халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау 
құқықтар мен бостандықтарды шектеуге, егер мұн-
дай шектеу заңды түрде негізделген мақ саттарға 
барабар болса жəне əділдік талаптарына сай келсе, 
конституциялық маңызы бар құндылықтарды қорғау 
үшін демократиялық мемлекетте пропорционалды, 
мөлшерлес жəне қажетті болып табылса, негіз бола 
алады.

14-3-бап. Заңнамалық реттеу қағидаттары 
1. Заң нақты қоғамдық қатынастарды реттеуді 

жүзеге асыруына негіз болатын қағидаттарды 
белгілеуге тиіс.

2. Заңнамалық реттеу қағидаттары оларды іске 
асырудың нақты тетіктерін аша отырып белгіленуге 
тиіс.

3. Заңдардың нормалары оларда бел гіленген 
қағидаттарға қайшы келмеуге тиіс, ал қағидаттарға 
қайшы келген жағ дайда соларға сəйкес келтірілуге 
тиіс.»;

5) 15-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Нормативтік құқықтық актілердің жоба-
ларын дайындау жоспарларын жаса ған кезде 
мемлекеттік жəне өзге де ор гандардың, ұйымдардың, 
оның ішінде ғылыми ұйымдардың, Қазақ стан 
Республикасы Парламенті депутат тары ның, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының жəне өзге де мүдделі тұлғалардың 
ұсыныстары, құқықтық жəне қоғамдық мониторинг 
нəтижелері, консультативтік құжаттарды, заң жоба-
лары тұжырымдамаларының жобаларын, сондай-ақ 
«Е-заңнама» ақпа раттық жүйесі арқылы алынған 
ұсыным дарды талқылау нəтижелері ескеріледі.»;

6) 16-бапта:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Заң жобаларын дайындауды перс пек тива-
лық жос  парлау Заң шығару жұмы сының тұжырым-
дамалық жоспары шеңберінде жүзеге асырылады.

2. Заң шығару жұмысының тұжырым дамалық 
жоспары Қазақстан Республикасы Парламентінің 
кезекті сайланымы кезеңіне қабылданады жəне 
онда, өз шеңберінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің сессиялары бөлінісінде заң жобала-
рын дайындау болжанатын Қазақстан Республикасы 
заңнамасының салалары (аялары) көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«4-1. Мемлекеттік органдар Қазақстан Респуб-
ликасының Əділет министрлігіне құқық тық мони-
торинг нəтижелері негізін де Заң жобалау жұмыс-
тарының жоспарына ұсыныстар жібереді.»;

7-тармақта:
бірінші абзацта орыс тіліндегі мəтінге түзету 

енгізілді, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) заң жобасын əзірлеуге жауапты органдарды, 

ұйымдарды жəне лауазымды адамдарды көрсетуді 
қамтуға тиіс.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Осы баптың талаптары Қазақстан Рес пуб-

ликасы Президентінің жəне Қазақ стан Республикасы 
Парламенті депутат тарының заң шығару бастамасы 
тəртібімен Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мəжілісіне енгізілетін заң жобаларын дайындауға 
қолданылмайды.»;

7) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«17-бап. Заң жобаларын əзірлеушілер
1. Президент Əкімшілігі, Үкімет, олармен келісу 

бойынша өзге де мемлекеттік органдар, ұйымдар жəне 
азаматтар Қазақстан Республикасы Президентінің 
тапсырмасы немесе Қазақстан Республикасы 
Президентінің тапсырмасына негізделген Қазақстан 
Республикасы Президенті Əкімшілігі Басшысының 
тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы 
Президентінің заң шығару бастамасы тəртібімен 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісіне 
енгізілетін заң жобаларының əзірлеушілері бола 
алады.

2. Парламент депутаттары Қазақстан Республикасы 
Парламенті депутаттарының заң шығару баста-
масы тəртібімен дайындалатын заң жобаларының 
əзірлеушілері болып табылады.

3. Орталық атқарушы органдар, сон дай-ақ олар-
мен келісу бойынша өзге де мемлекеттік органдар 
Қазақстан Рес пуб ликасы Үкіметінің заң шығару 
бастама сы тəртібімен дайындалатын заң жоба-
ларының əзірлеушілері болып табылады.

4. Қазақстан Республикасы Президенті нің заң 
шығару бастамасы тəртібімен Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің Мəжі лісіне енгізілетін заң 
жобаларын əзірлеу туралы ұсыныстарды Қазақ-
стан Республикасы Президентінің қарауы на оның 
Əкімшілігі, Қазақстан Республи касының Үкіметі, 
орталық мемлекеттік, жергілікті өкілді жəне 
атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандары, сондай-ақ ұйымдар мен азаматтар енгізе 
алады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің заң 
шығару бастамасы тəртібімен заң жобасын əзірлеу 
тапсырылған Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігі немесе Қазақстан Республикасының 
өзге де мемлекеттік органдары, егер Қазақстан 
Республикасының Президенті немесе оның тапсыр-
масы бойынша Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкімшілігінің Басшысы өзгеше мерзім белгілемесе, 
заң жобасын əзірлеуді бір ай мерзімде жүзеге асы-
рады.

Қазақстан Республикасы Президентінің заң 
шығару бастамасы тəртібімен дайындалған заң жоба-
лары Қазақстан Республикасының Президенті немесе 
оның тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы 
Президенті Əкімшілігінің Басшысы айқындайтын 
жағдайларда Қазақстан Республикасының мүдделі 
мемлекеттік органдарымен келісіледі. 

Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару 
бастамасы тəртібімен Қазақ стан Республикасы 
Парламентінің Мəжі лісіне енгізілетін заң жобала-
рын келісу мерзімі, егер Қазақстан Республикасының 
Президенті немесе оның тапсырмасы бойынша 
Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің 
Басшысы өзгеше, анағұрлым қысқа мерзім бел-
гілемесе, он жұмыс күнінен аспайды.»;

8) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толық-
тырылсын:

«17-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң 
шығару бастамасы құқығын іске асыру тəртібі

1. Осы Заңның 17-бабының 3-тармағында көрсетілген 
мемлекеттік органдар Қазақ стан Республикасы 
Үкіметінің заң шығару бастамасы тəртібімен дай-
ындалатын заң жобаларының əзірлеушілері болып 
табылады.

2. Өзге де органдар, ұйымдар жəне азаматтар заң 
жобаларын əзірлеу жөнінде ұсыныс тар енгізуге не-
месе осындай бас тама шылық жобаларды орталық 
мемле кеттік органдардың қарауына беруге құқылы.

Орталық мемлекеттік органдар оларды өздері 
əзірлейтін заң жобалары үшін негіз ретінде қабылдауы 
немесе олардың одан əрі əзірленуі мен қабылдануын 
орынсыз деп тануы мүмкін.

3. Орталық мемлекеттік орган, егер Қазақстан 
Республикасының заңнамасын да өзгеше белгіленбесе, 
заң жобасын дайын дауды өзіне ведомстволық бағы ныс-
ты органдар мен ұйымдарға тапсыра алады немесе оны 
дайындауға шарт тық негізде мамандарға, Қазақстан 
Республи касы ның Ұлттық кəсіпкерлер палатасына, 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің бірлес тік теріне, 
ғылыми мекемелерге, өзге де ұйым дарға, жекелеген 
ғалымдар мен ұжым дарға, оның ішінде шетелдіктерге, 
тиісті сала лардағы сарапшыларға бөлінген бюджет 
қаражаты мен гранттарды осы мақсат тарға пайдалана 
отырып, тапсырыс бере алады.

4. Орталық мемлекеттік орган заң жобасын 
əзірлеу басталғанға дейін Қазақстан Рес пуб-
ликасының Үкіметі бекітетін Қа зақ стан Республикасы 
Үкіметінің заң шы ғару жұмысының қағидаларына 
сəйкес консультативтік құжатты жəне заң жоба-
сы тұжырымдамасының жобасын жариялау жəне 
талқылау рəсімдерін қамтамасыз етуге тиіс.

Кəсіпкерлік субъектілерінің мүдде лерін қозғайтын 
консультативтік құжат Қазақстан Республикасының 
Ұлт тық кəсіпкерлер палатасымен жəне Қазақ стан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексі не сəйкес 
құрылған жеке кəсіпкер лік мəселелері бойынша сарап-
тама кеңес терімен (бұдан əрі – сараптама кеңестері) 
міндетті түрде талқылауға жатады.

Консультативтік құжатты жұртшы лықпен тал-
қылау оны ашық нормативтік құқықтық актілердің 
интернет-порталында жария талқылау үшін 

(Жалғасы. Басы 1,11-беттерде)

(Жалғасы 13-бетте)
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орналастыруды, сондай-ақ жария тыңдау мен 
пікірсайысты қамтиды.

Реттелуі жоспарланып отырған қоғамдық 
қатынастардың ерекшеліктеріне қарай талқылаулар 
жоғарыда көрсетілген тəсілдердің бірі немесе бір-
нешеуі пайдаланыла отырып жүргізілуі мүмкін. 

Заң жобасы тұжырымдамасының жобасы оны 
мүдделі ұйымдармен, тұлғалармен жəне мемлекеттік 
органдармен талқылау үшін ашық нормативтік 
құқықтық актілердің интернет-порталында орнала-
стырылады.

Заң жобалары оларға түсіндірме жазбаларымен жəне 
салыстырма кестелерімен (заңдарға өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге 
мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберілгенге 
дейін ашық нормативтік құқықтық актілердің интер-
нет-порталында жария талқылау үшін орналасты-
рылады.

Консультативтік құжаттарды жəне заң жобала-
ры тұжырымдамаларының жобаларын, сондай-
ақ заң жобаларын ашық нормативтік құқықтық 
актілердің интернет-порталында орналастыру жəне 
жария талқылау тəртібі Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында 
айқындалады.

5. Егер заң жобасында ұсынылып отырған құқық 
нормасы алдын ала сынамалауды талап ететін бол-
са, онда осы құқық нормасы өзі қамтылатын заңмен, 
оның қолданылуының белгілі бір мерзімдерімен 
шектеледі жəне пилоттық жоба жүргізіледі. 

6. Мемлекеттік орган пилоттық жоба шеңберінде 
сынамаланатын құқық нормасын қолдану практи-
касына талдау жүргізеді, оның барысында оң жəне 
жағымсыз салдарлары, осындай реттеуді қолдануға 
əсер еткен əлеуметтік жəне өзге де факторлар, 
пилоттық жобаны жүргізуге байланысты жұмсалған 
шығыстар мен алынған кірістер айқындалады. 

Сынамаланатын құқық нормасын қолданылу 
мерзімі бойынша шектеу сынамаланатын құқық 
нормасына жүргізілген талдау нəтижелері негізінде 
алып тасталуы мүмкін. 

Пилоттық жобаларды жүргізу тəртібі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының 
қағидаларында белгіленеді.

7 .  З а ң  ж о б а л а р ы н  ə з і р л е у  о л а р д ы ң 
тұжырымдамалары негізінде жəне оларға қатаң 
сəйкестікте ғана жүзеге асырылады, олар ашық 
нормативтік құқықтық актілердің интернет-
порталында орналастырылады жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының 
қағидаларында белгіленген тəртіппен жəне негіздер 
бойынша қайта қарауға жатады.

Заң жобасына Мемлекет басшысының елдегі 
жағдай жəне Республиканың ішкі жəне сыртқы 
саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан 
халқына жыл сайынғы жолдаулары шеңберіндегі 
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсыр-
масы бойынша тұжырымдамалық өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілуі мүмкін.

8. Консультативтік құжатты жəне заң жобасы 
тұжырымдамасының жобасын əзірлеу жөніндегі та-
лаптар респуб ликалық бюджет туралы, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорынан кепіл дендірілген 
трансферт туралы, респуб ликалық жəне облыстық 
бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, 
астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы 
трансферттердің көлемі туралы заңдардың жобала-
рына жəне оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы заңдардың жобаларына қолданылмайды.

9. Əзірлеуші орган заң жобасын əзірлеу кезінде 
оны дайындау жөніндегі жұмыс тобын құрады не-
месе осындай дайындауды өзінің бөлімшелеріне 
тапсырады.

Заң жобаларын əзірлеуге заң жобасын дайындауға 
жауапты əзірлеуші органның заң бөлімшесі 
қызметкерлерінің қатысуы міндетті.

Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүд делерін 
қозғайтын заң жобаларын əзір леуге Қазақстан 
Республикасының Ұлт тық кəсіпкерлер палатасы 
жəне жеке кəсіпкер лік субъектілерінің аккредит-
телген бірлестіктері өкілдерінің қатысуы міндетті.

10. Заң жобаларын дайындауға əртүрлі білім 
салаларының мамандары, ғылыми мекемелер 
мен өзге де ұйымдар, ғылыми қызметкерлер, 
коммерциялық емес жəне өзге де ұйымдардың 
өкілдері тартылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатта-
ры заң жобасын дайындау жөніндегі жұмыс тобының 
жұмысына кез келген сатысында қатысуға құқылы.

Əзірлеуші орган заң жобаларын əзір леген кез-
де Қазақстан Республикасының заңнама сын 
дамытудың ғылыми тұжырым дамаларын, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын уəкілетті 
ұйым мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету 
саласында жүргізген іргелі жəне қолдан балы ғылыми 
зерттеулерінің нəтиже лерін жəне басқа да материал-
дарды пайдалануға құқылы.

11. Дайындалған заң жобасы мүдделі мемлекеттік 
органдар мен ұйымдарға келісуге жіберіледі.

Мемлекеттік кірістердің қысқартылуы немесе 
мемлекеттік шығыстардың ұлғайтылуы көзделетін 
заң жобасына қаржы-экономикалық есеп-қисаптар 
қоса беріледі.

Егер заң жобасында қамтылған құқық норма-
ларын іске асыру үшін заңға тəуелді нормативтік 
құқықтық актілерді қабылдау қажет болса (егер 
мұндай қажеттілік болмаса, онда бұл ілеспе хатта 
көрсетіледі), Қазақстан Республикасы Президентінің 
тапсырмасы бойынша əзірленген заң жобаларын 
қоспағанда, заң жобасына заңға тəуелді нормативтік 
құқықтық актілердің жобалары қоса беріледі. Егер 
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің жобасын 
əзірлеу басқа мемлекеттік органның құзыретіне жа-
татын болса, онда осы мемлекеттік орган əзірлеуші 
органға заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің 
тиісті жобасын ұсынады.

Заң жобасын əзірлеу кезінде əзірлеу ші органдар 
міндетті түрде ақпарат тық сүйемелдеу жəне түсіндіру 
бағдарла масының жобасын əзірлейді.

12. Келісу кезінде Қазақстан Республи касының 
Əділет министрлігі Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларына 
сəйкес заң жобасы бойынша қорытынды береді, 
онда заң жобасының жан-жақты пысықталу жəне 
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің жо-
басы мен ақпараттық сүйемелдеу жəне түсіндіру 
бағдарламасының жобасы бойынша реттеу 
нысанасының ашылу фактісін белгілеу қамтылады. 

13. Заң жобасы келісуге жіберілген мемлекеттік ор-
гандар мен ұйымдар, егер Қазақстан Республикасының 
Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі 
өзгеше белгілемесе, оны алған күннен бастап 

күнтізбелік отыз күн ішінде заң жобасы бойынша өз 
ескертулері мен ұсыныстарын дайындауға немесе заң 
жобасын əзірлеген əзірлеуші органға олардың жоқ 
екендігін хабарлауға тиіс.

Мемлекеттік органның, ұйымның заң жобасы бой-
ынша ескертулері жазбаша нысанда ұсынылады жəне 
кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныстарды қамтуға, 
негізделген жəне тиянақты болуға тиіс.

Алынған ескертулер бойынша заң жобасы 
пысықталып, қабылданған жəне қабылданбаған 
ескертулер, ескертулерді қабылдамау уəждері тура-
лы анықтама жасалады.

14. Жұмыс тобын құрған əзірлеуші орган заң жоба-
сына өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізе 
алады, оларды жұмыс тобы талқылауға тиіс.»;

9) 18, 19 жəне 20-баптар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«18-бап. Заңға тəуелді нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын əзірлеу жəне келісу тəртібі

1. Заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын əзірлеу кезінде осы бапта белгіленген 
ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 17-1-ба-
бында көзделген тəртіп қолданылады.

Заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын дайындау кезінде тұжырымдама 
əзірленбейді.

2. Қазақстан Республикасы Президенті нің 
нормативтік құқықтық жарлықтары ның, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық 
қаулыларының жобаларын жəне басқа да уəкілетті 
органдардың заңға тəуелді нормативтік құқықтық 
актілерінің жобаларын дайын дауға əртүрлі білім 
салаларының мамандары, ғылыми мекемелер 
мен өзге де ұйымдар, ғылыми қызметкерлер, 
коммерциялық емес жəне өзге де ұйым дардың 
өкілдері тартылуы мүмкін.

3. Бір деңгейдегі уəкілетті органдардың заңға 
тəуелді нормативтік құқықтық актілерінің жоба-
ларын бірнеше уəкілетті орган əзірлеуі, ал қажет 
болғанда – қабылдауы мүмкін.

Бірнеше уəкілетті органның заңға тəуелді 
нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын олар 
осы Заңда көзделген тəртіппен бірлесіп əзірлейді 
жəне уəкілетті органдардың басшылары қол қоятын 
бірлескен нормативтік құқықтық актілер түрінде 
қабылданады. 

Бірлескен заңға тəуелді нормативтік құқықтық 
актілердің туынды түрлері туынды заңға тəуелді 
нормативтік құқықтық актіні қабылдаған уəкілетті 
органдардың негізгі заңға тəуелді нормативтік 
құқықтық актілері арқылы бекітіліп, онда туынды 
актіні қабылдауға арқау болған негізгі нормативтік 
құқықтық актілер көрсетіледі.

4. Егер Қазақстан Республикасының заңна масында 
өзгеше белгіленбесе, заңға тəуелді нормативтік 
құқықтық акті лердің жобаларын мемлекеттік ор-
гандар Қазақстан Республикасының заң намасында 
белгіленген өз құзыретіне сəйкес, өз бастамасы неме-
се жоғары тұр ған мемлекеттік органдар мен лауазым-
ды адамдардың тапсырмасы бойынша əзірлейді. 

Егер Қазақстан Республикасы Прези денті нің 
нормативтік құқықтық жарлығы ның, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық 
қаулысының дайындалып жатқан жобасының құқық 
нормаларын іске асыру үшін бір деңгейдегі неме-
се төмен тұрған деңгейдегі нормативтік құқықтық 
актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 
енгізу қажет болса, онда негізгі түрдегі нормативтік 
құқық тық актінің жобасымен бір мезгілде көр-
сетілген өзгерістері жəне (немесе) толық тырулары 
бар нормативтік құқықтық актілердің жобалары 
дайындалуға немесе тиісті органдарға осындай 
актілерді дайындау туралы тапсырмалар берілуге 
тиіс.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Прези дентінің 
– Елбасының Кеңсесі, Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігі əзірлеген Қазақстан 
Республикасы Прези дентінің нормативтік құқықтық 
акті лерінің жобаларын қоспағанда, заңға тəуелді 
нормативтік құқықтық актілердің əзірленген жобала-
ры оларға түсіндірме жазбалармен жəне салыстырма 
кестелерімен (заңға тəуелді нормативтік құқықтық 
актілерге өзгерістер жəне (не месе) толықтырулар 
енгізілген жағ дай ларда) бірге мүдделі мемлекеттік 
ор ган дарға келісуге жіберілгенге дейін ашық 
нормативтік құқықтық актілердің интернет-порта-
лында жария талқылау үшін орналастырылады.

Егер заңдарда жəне (немесе) Қазақстан Респуб-
ликасы ратификациялаған халық аралық шарттар-
да өзгеше көздел месе, тауарлардың, көрсетілетін 
қызметтердің саудасына немесе зияткерлік меншік 
құқықтарына қатысты заңға тəуелді нор мативтік 
құқықтық актілердің жобалары жария талқылау үшін 
олар қабыл данғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз 
күн мерзімде уəкілетті мемлекеттік орган дардың ин-
тернет-ресурстарында орналастырылады.

5. Заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын əзірлеу, келісу тəртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды. 

Заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің 
дайындалған жобасы, ал қажет болған кезде оны 
іске асыру мақсатында қабыл данатын заңға тəуелді 
басқа нормативтік құқықтық актінің жобасы мүдделі 
мемлекеттік органдар мен ұйым дарға келісуге 
жіберіледі.

6. Осы Заңның 35-1-бабына сəйкес мем лекеттік 
тіркеуге жататын заңға тəуел ді нормативтік құқықтық 
актілердің жоба ларын əділет органдарының келісуі 
нормативтік құқықтық актілерді əзір леу, келісу жəне 
мемлекеттік тіркеу қағи даларында айқындалатын 
тəртіппен Қазақ стан Республикасының заңнамасына 
сəй кестігі, құқық нормаларының бар-жоғы жəне 
мемлекеттік тіркеу қажеттілігі тұрғысынан заң са-
раптамасын жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

19-бап. Кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін 
қозғайтын консультативтік құ жат тарды, нормативтік 
құқықтық акті лер ді əзірлеу жəне қабылдау ерек-
шеліктері

1. Əзірлеуші органдар Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кəсіпкерлер палатасына жəне сараптама 
кеңестеріне кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін 
қозғайтын консультативтік құжатты немесе норма-
тивтік құқықтық актінің тиісті жобасын сараптама 
қорытындыларын алу үшін, оның ішінде оларды 
мүдделі мемлекеттік органдармен əрбір келесі келісу 
кезінде ашық нормативтік құқықтық актілердің ин-
тернет-порталында орналастырғаны туралы хабар-
лама жібереді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасы жəне сараптама кеңестері консультативтік 
құжатқа немесе нормативтік құқықтық актінің жо-
басына өздерінің сараптама қорытындыларын ашық 
нормативтік құқықтық актілердің интернет-порта-
лында орналастырады.

Сараптама қорытындылары қазақ жəне орыс 
тілдерінде ұсынылады.

Кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын 
консультативтік құжатқа, нормативтік құқықтық 
актінің жобасына сараптама қорытындысын ұсыну 
үшін əзірлеуші органдар белгілейтін мерзім – 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасына жəне сараптама кеңесінің мүшелеріне 
хабарлама келіп түскен кезден бастап он жұмыс 
күнінен, ал заң жобалары бойынша он бес жұмыс 
күнінен кем болмайды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасы жəне сараптама кеңе сінің мүшелері са-
раптама қорытын дыларын белгіленген мерзімде 
ұсынбаған жағдайда, консультативтік құжат немесе 
нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз 
келісілді деп есептеледі.

Бұл ретте тиісті жобаларды келісу кезінде мем-
лекеттік органдардың əзірлеуші органдардан 
өзінің сараптама қорытындысын əзірлеуші ор-
ган айқындаған мерзімдерде ұсынбаған Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасы-
нан жəне сараптама кеңесінің мүшелерінен сарап-
тама қорытындыларын алуды талап етуіне тыйым 
салынады.

Кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын 
нормативтік құқықтық актінің жобасына түсіндірме 
жазба нормативтік құқықтық актінің қолданысқа 
енгізілуіне байланысты кəсіпкерлік субъектілері 
шығындарының азаюын жəне (немесе) ұлғаюын рас-
тайтын есеп-қисаптардың нəтижелерін қамтуға тиіс.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген сарап-
тама қорытындысын алу жөніндегі талап орталық 
жəне жергілікті атқарушы органдардың, сондай-
ақ əкімдердің Қазақстан Республикасының вете-
ринария саласындағы заңнамасында көзделген 
жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді 
енгізе отырып, карантиндік аймақ ты белгілеу (күшін 
жою) туралы, карантинді жəне (немесе) шектеу іс-
шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер 
қабылдауды, сондай-ақ табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін 
нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына 
қолданылмайды.

3. Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін 
қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жо-
баларына қатысты Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексінде белгіленген жағдайларда 
жəне тəртіппен реттеушілік əсерге талдау жүргізіледі. 

4. Əзірлеуші орган Қазақстан Республи касы 
Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жəне сараптама 
кеңесі мүшелерінің сараптама қорытындысымен 
келіскен кезде консультативтік құжатқа, нормативтік 
құқықтық актінің жобасына тиісті өзгеріс тер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізеді.

Сараптама қорытындыларымен келіс пеген 
жағдайда əзірлеуші орган келіспеу себептерін 
негіздей отырып, ұстанымын қалыптастырады.

5. Сараптама қорытындылары сараптама Қазақстан 
Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының 
немесе сараптама кеңесі мүшесінің жазбаша 
ұстанымын білдіреді, ұсынымдық сипатта болады 
жəне заң жобасының тұжырымдамасына, нормативтік 
құқықтық актінің жобасына ол қабылданғанға дейін, 
оның ішінде осы жобаны мүдделі мемлекеттік ор-
гандармен əрбір келесі келісу кезінде міндетті 
қосымшалар болып табылады.

6. Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін 
қозғайтын консультативтік құ жа ттар, нормативтік 
құқықтық акті лер дің жобалары оларды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасы 
жəне сараптама кеңесі қарағанға дейін интернет-ре-
сурстарда орналастыруды қоса алғанда, бұқаралық 
ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялануға 
(таратылуға) жатады.

7. Осы бапта көзделген рəсімдер жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік 
құқықтық актілерді қабылдаудың міндетті шарттары 
болып табылады.

8. Осы баптың талаптары Қазақстан Ре спуб-
ликасының Президенті мен Қазақ стан Республикасы 
Парламенті деп у  тат  тарының заң шығару баста-
масы тəр ті бімен əзірленген заң жобаларына қол-
данылмайды.

20-бап. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары 
мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық 
актілерді əзірлеу жəне қабылдау ерекшеліктері

1. Азаматтардың құқықтарына, бостан дық тары 
мен міндеттеріне қатысты норма тивтік құқық тық 
актілердің жобаларын əзірлеу процесіне коммер-
циялық емес ұйымдарды, азаматтарды тарту мақ-
сатында «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан 
Рес пуб ликасының Заңында белгіленген тəртіппен 
қоғамдық кеңестер құрылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару 
жұмысының қағидаларында консультативтік құжат-
тарды жəне заң жобаларын қоғамдық кеңес термен 
жария талқылау тəртібі реттеледі.

2. Орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың, 
сондай-ақ əкімдердің Қазақстан Республикасының 
ветеринария саласындағы заңнамасында көздел ген 
жағдайларда тиісті аумақта каран тиндік режимді 
енгізе отырып, каран тиндік аймақты белгілеу 
(күшін жою) туралы, карантинді жəне (немесе) 
шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) тура-
лы шешімдер қабылдауды, сон дай-ақ табиғи жəне 
техногендік сипат тағы төтенше жағдайды жария-
лауды көздейтін нормативтік құқықтық акті лерінің 
жобаларын қоспағанда, орталық мемлекеттік ор-
гандар, жергілікті өкілді жəне атқарушы органдар 
қоғамдық кеңес терді азаматтардың құқықтарына, 
бос тан дықтары мен міндеттеріне қатыс ты кон-
сультативтік құжатты немесе нормативтік құқықтық 
актінің тиісті жобасын жария талқылау үшін ашық 
нормативтік құқықтық актілердің интернет-порта-
лында орналастырғаны туралы хабардар етеді.

Азаматтардың құқықтарын, бостандық тары мен 
міндеттерін қозғайтын консуль тативтік құжат, 
нормативтік құқық тық актінің жобасы бойын-
ша ұсыным дар ұсыну үшін белгіленетін мерзім – 
қоғамдық кеңес олардың ашық нормативтік құқықтық 
актілердің интернет-порталында орналастырылғаны 
туралы хабарламаны алған кезден бастап он жұмыс 
күнінен, ал заң жобалары бойынша он бес жұмыс 
күнінен кем болмайды.

Қоғамдық кеңес ұсынымдарды мемле кет тік ор-
ган белгілеген мерзімде ұсынбаған жағдайда, 
консультативтік құжат немесе нормативтік құқықтық 
актінің жобасы ескертусіз келісілді деп есептеледі.

Ұсынымдар қазақ жəне орыс тілдерінде ұсынылады.
3. Орталық мемлекеттік орган, жергілікті өкілді не-

месе жергілікті атқарушы орган қоғамдық кеңестің 
ұсынымдарымен келіскен кезде консультативтік 
құжатқа, нормативтік құқықтық актінің жобасына 

тиісті өзгерістер жəне (немесе) толық тырулар 
енгізеді жəне он жұмыс күні ішін де қоғамдық кеңеске 
тиісті хат жібереді.

Орталық мемлекеттік орган, жергілікті өкілді 
немесе жергілікті атқарушы орган ұсынымдармен 
келіспеген жағдайда, келіспеу себептерін негіздей 
отырып, ұстанымын қалыптастырады. 

Консультативтік құжатты немесе норма тивтік 
құқықтық актінің тиісті жобасын талқылау қорытын-
дысы бойынша дайындалған ұсынымдар нормативтік 
құқық тық актінің жобасына ол қабылдан ғанға дейін 
міндетті қосымшалар болып табылады.

4. Осы баптың талаптары Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті мен Қазақ стан Республикасы 
Парламенті депу тат тарының заң шығару бас-
тамасы тəртібімен əзірленген заң жобаларына қол-
данылмайды.»;

10) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толық-
тырылсын:

«20-1-бап. Экологиялық қауіпсіздікке əсер ететін 
нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жəне 
қабылдау ерекшеліктері 

1. Іске асырылуы қоршаған ортаға жағымсыз əсер 
етуге алып келуі мүмкін нормативтік құқықтық 
актілердің жобалары міндетті мемлекеттік экология-
лық сараптамаға жатады.

2. Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу 
тəртібі Қазақстан Респуб лика сының экологиялық 
заңнамасында айқындалады.»;

11) 21-бап алып тасталсын;
12) мынадай мазмұндағы 21-1-баппен толық-

тырылсын:
«21-1-бап. Нормативтік құқықтық акті лерді 

дайындаудың оңайлатылған тəртібі
1. Конституциялық емес деп танылған, оның 

ішінде адамның жəне азаматтың Қазақстан 
Республикасының Конституциясында бекітілген 
құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді 
деп танылған заңдар мен өзге де нормативтік 
құқықтық актілер нормаларының күші жойылады 
жəне қолдануға жатпайды. 

Оңайлатылған тəртіппен əзірленетін нормативтік 
құқықтық актінің жобасы Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің шешімін іске асыруға 
бағыттал ған нормаларды ғана қамтуға тиіс.

2. Қазақстан Республикасының Консти туциялық 
Кеңесі күшін жойған норманы қамтитын нормативтік 
құқықтық актіні қабылдау (əзірлеу) құзыретіне 
кіретін мемлекеттік орган нормативтік құқықтық 
актінің жобасын Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын оңайлатылған тəртіппен 
əзірлеуі жəне Қазақстан Республикасының Үкіметіне 
енгізуі мүмкін.»;

13) 23-бапта:
6-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Нормативтік құқықтық актіні қабылдау 

мақсаттарын, негіздерін жəне оның алдында 
тұрған негізгі міндеттерді түсіндіру қажет болған 
жағдайларда құқық нормаларын жазудың алдынан 
кіріспе бөлік (кіріспе) беріледі.»;

екінші бөлікте:
«Қазақстан Республикасының заңнама лық 

актілеріне» деген сөздер «нормативтік құқықтық 
актілерге» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«заң» деген сөз «нормативтік құқықтық актілердің» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

10-тармақ алып тасталсын;
14) 24-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«4. Заңда құқықтық реттеу қағидаттары белгіленеді, 

сондай-ақ оның мəтінінде пайдаланылатын негізгі 
ұғымдар, заңды күшіне енгізгеннен кейін өзге 
нормативтік құқықтық актілерді қолдану тəртібі мен 
шарттары белгіленуі мүмкін.

Заңның өтпелі ережелерінде ол қолда нысқа 
енгізілгенге дейінгі қатынастар ды реттеу тəртібі 
көрсетіледі, жаңа құқық нормаларына өту мерзімдері 
мен тəсілдері белгіленеді.

Заңның қорытынды ережелерінде осы актіні 
қолданысқа енгізу, бұрын шығарылған актінің күші 
жойылды деп тану, оның күшін жою туралы нор-
малар бекітіледі. Осы актіні орындау жəне дамы-
ту мақсатында қажет болғанда басқа мемлекеттік 
органдардың нормативтік құқықтық актілерді 
шығаруы туралы талаптар белгіленеді.»;

15) 25-баптың 5-тармағының үшінші бөлігі «нөмір-
лерін» деген сөзден кейін «, сондай-ақ қабыл данған 
күндерін» деген сөздермен толықтырылсын;

16) 26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«2. Заңнамалық актілерге өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар енгізу туралы заңнамалық акт 
жобасының мəтінінде аталған заңнамалық актілердің 
тақырыбы, қабылданған күні көрсетіледі.

Нормативтік құқықтық актілерге өзгеріс тер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізу туралы өзге нормативтік 
құқық тық акт жобасының мəтінінде аталған норматив-
тік құқықтық актілердің тақырыбы, қа былданған күні, 
тіркеу нөмірі көрсетіледі.

Мемлекеттік тіркеуден өткен норма тивтік құқықтық 
актіге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу 
туралы нормативтік құқықтық актінің мəтінінде оның 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде тіркелген нөмірі қосымша көрсетіледі.»;

17) 27-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Заңнамалық актілердің күші жойылды деп тану 
туралы заңнамалық акт жобасының мəтінінде аталған 
заңнамалық актілердің тақырыбы, қабылданған күні 
көрсетіледі.

Өзге нормативтік құқықтық актілердің күші жой-
ылды деп тану туралы өзге нормативтік құқықтық акт 
жобасының мəтінінде аталған нормативтік құқықтық 
актілердің тақырыбы, қабылданған күні, тіркеу нөмірі 
көрсетіледі.

Мемлекеттік тіркеуден өткен норматив тік құқықтық 
актінің күші жойылды деп тану туралы нормативтік 
құқықтық актінің мəтінінде оның Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
тіркелген нөмірі қосымша көрсетіледі.»;

18) 29-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) осы Заңның 30-бабына сəйкес ғылы ми сарапта-

ма қорытындысы жəне сарап тама кеңесі мүшелерінің, 
Қазақстан Рес пуб ликасы Ұлттық кəсіпкерлер 
палата сы ның сараптама қорытындылары, қоғамдық 
кеңестердің ұсынымдары, олар болған кезде;»;

мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толық-
тырылсын: 

«7) Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару 
бастамасы тəртібімен Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мəжілісіне енгізілетін заң жобасы үшін 

(Соңы 14-бетте)

(Жалғасы. Басы 1,11-12-беттерде)
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– заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің жоба-
сы (заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің 
жобалары).»;

19) 30-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «экологиялық,» 

деген сөз алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ғылыми құқықтық, ғылыми эко номи калық 

жəне сыбайлас жемқор лыққа қарсы ғылыми сарап-
тамалар республикалық бюджет туралы, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген 
трансферт туралы, республикалық жəне облыстық 
бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, 
астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы 
трансферттердің көлемі туралы заңдардың жобалары 
бойынша жəне 

оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
заңдардың жобалары бойынша, сондай-ақ осы тарауда 
белгіленген өзге де актілер бойынша жүргізілмейді.»;

20) 31-бапта: 
тақырыптағы «мен ұйымдар» деген сөздер алып 

тасталсын; 
1-тармақтағы «тиісті бейіндегі», «жəне тиісті 

бейіндегі жоғары оқу орындары» деген сөздер алып 
тасталсын;

м ы н а д а й  м а з м ұ н д а ғ ы  2 - 1 - т а р м а қ п е н 
толықтырылсын:

«2-1. Ғылыми құқықтық сараптама объектілеріне 
ғылыми құқықтық сараптаманы ғылыми құқықтық 
сарапшы (ғылыми құқықтық сарапшылар) 
жүргізеді.»;

21) 6-тарау мынадай мазмұндағы 33-2, 33-3, 33-4 
жəне 33-5-баптармен толық тырылсын:

«33-2-бап. Заң жобаларына ғылыми құқықтық са-
раптама 

1. Заң жобасы ғылыми құқықтық сараптаманың 
объектісі болып табылады, оған осы Заңда көзделген 
жағдайларда оның тұжырымдамасы жəне оны 
іске асыру үшін қажетті заңға тəуелді нормативтік 
құқықтық актілердің жобалары қоса берілуге тиіс.

2. Ғылыми құқықтық сараптаманың жүргі зілуін 
қамтамасыз етуді Қазақстан Республика сы  ның 
Үкіметі айқындайтын уəкілетті ұйым жүзеге асы-
рады.

3. Ғылыми құқықтық сараптаманы ұйымдастыру 
жəне жүргізу, 

сондай-ақ ғылыми құқықтық сарапшыларды іріктеу 
қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітеді.

33-3-бап. Ғылыми құқықтық сарапшы ның 
құқықтары мен міндеттері

1. Ғылыми құқықтық сарапшы: 
1) ғылыми құқықтық сараптаманы жүзеге асы-

ру үшін, оның ішінде ғылыми сараптама қызметін 
жүргізу барысында туындайтын мəселелер бойынша 
материалдарды қорытынды беруге қажетті көлемде 
алуға;

2) орындалған жұмыс үшін сыйақы алуға;
3) сараптама қызметін жазбаша өтініш негізінде 

алты айдан аспайтын мерзімге тоқтата тұруға құқылы.
Сараптама қызметін тоқтата тұру сарапшыны бұрын 

берген қорытынды бойынша жоғарыда көрсетілген 
құқықтарды пайдалану мүмкіндігінен айырмайды.

2. Ғылыми құқықтық сарапшы:
1) ғылыми құқықтық сараптама процесіне 

тартылмаған өзге де тұлғалармен сараптама жүргізуге 
байланысты мəселелер бойынша келіссөздер 
жүргізуге;

2) ғылыми құқықтық сараптаманы жүзеге асыруға 
үшінші тұлғаларды тартуға;

3) ғылыми құқықтық сараптама нысанасын құрай-
тын материалдарды жəне өзіне ғылыми құқықтық са-
раптаманы жүзеге асыруға байланысты белгілі болған 
өзге де мəліметтерді жария етуге;

4) ғылыми құқықтық сараптама жүр гізі летін 
нормативтік құқықтық акт жобасының атауы мен 
мазмұнын, сон дай-ақ ғылыми құқықтық сараптама-
ны ұйым дастыру жəне жүргізу, сондай-ақ ғылыми 
құқықтық сарапшыларды іріктеу қағидаларына 
сəйкес ресми жарияланған кезіне дейін сараптама 
қорытындысының мазмұнын жария етуге құқылы 
емес.

3. Ғылыми құқықтық сарапшы:
1) өзіне берілген ақпарат пен материалдар негізінде 

жан-жақты, толық жəне объективті ғылыми құқықтық 
сараптама жүргізуге, сараптама қорытындысына 
қойылатын талаптарға сəйкес қойылған мəселелер 
бойынша ғылыми негізделген тəуелсіз жəне объективті 
жазбаша қорытынды беруге; 

2) ғылыми құқықтық сараптаманы ұйымдастыру 
жəне жүргізу, сондай-ақ ғылыми құқықтық са-
рапшыларды іріктеу қағидаларында көзделген 
жағдайларда ғылыми құқықтық сараптама жүр-
гізуден бас тартуға;

3) бұрын берілген қорытындыға байланысты 
мəселелер бойынша консультациялар мен түсініктер 
беруге;

4) бұрын өзі берген қорытындыны түсіндіру 
үшін заң жобасын Қазақстан Респуб ликасының 
Парламентінде талқы лауға қатысуға міндетті.

Ғылыми құқықтық сарапшының заң жоба-
сын Қазақстан Республикасының Парла ментінде 
талқылауға қатысуы ол жүрген не тұратын жермен 
бейнеконференцбайланыс құралдарын пайдалана 
отырып жүргізілуі мүмкін. Бейнеконференцбай-
ланыс құралдарын техникалық қолдану тəртібін 
Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін 
ұйымдастырушылық жəне материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын орган айқындайды.

33-4-бап. Ғылыми құқықтық сарап шының қарсылық 
білдіруі

1. Ғылыми құқықтық сарапшының ғылыми құқықтық 

сараптама жүргізуге қатысуын болғызбайтын мəн-
жайлар болған кезде ғылыми құқықтық сарапшы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
уəкілетті ұйымды ғылыми құқықтық сарапта-
ма жүргізу үшін материалдар ғылыми құқықтық 
сарапшыға жіберілген кезден бастап екі жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хабардар етіп, оны 
жүргізуден бас тартуға міндетті.

2. Ғылыми құқықтық сарапшы, егер:  
1) өзіне ғылыми құқықтық сараптамаға жібе рілген 

заң жобасы тұжырымда масы ның жобасын жəне заң 
жобасын келісу процесіне бұрын қатысса;

2) əзірлеуші органның қызметкері болып та-
былса;

3) ғылыми құқықтық сараптама жүргізу ныса-
насы ғылыми білімінің шегінен тыс болса не өзіне 
ұсынылған материалдар қорытынды беру үшін 
жеткіліксіз болса не өзінің ғылыми құқықтық 
сараптаманың объективті жəне тəуелсіз сараптама 
қоры тын дысын беруін болғызбайтын өзге де мəн-
жайлар болса, ғылыми құқықтық сараптама жүргізуге 
қатыса алмайды. 

33-5-бап. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты 
бұзу негіздері

1. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзуға 
мыналар негіз болып табылады:

1) ғылыми құқықтық сарапшының міндеттемелерді 
орындамауы не бірнеше рет (үш жəне одан көп рет) 
тиісінше орындамауы;

2) ғылыми құқықтық сарапшының Қазақ стан 
Республикасы Парламенті депу татының, Қазақстан 
Республикасы Консти туциялық Кеңесі мүшесінің, 
мəслихат депутатының өкілеттіктерін атқаруы;

3) ғылыми құқықтық сарапшының өтініші;
4) шартта көзделген өзге де негіздер.
2. Сот талап қоюды қанағаттандыру немесе 

ішінара қанағаттандыру туралы шешім қабылдаған 
жағдайларды қоспағанда, ғылыми құқықтық сарапшы-
мен шарт осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында 
көзделген негіз бойынша бұзылғаннан кейін онымен 
шарт бір жыл бойы жасалмайды.»;

22) 34-баптың 2-тармағында:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына 

кіретін, сондай-ақ кірмейтін орталық атқарушы жəне 
өзге де орталық мемлекеттік органдардың жəне 
орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының, 
оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның 
жəне Рес публикалық бюджеттің атқарылуын ба қылау 
жөніндегі есеп комитетінің нор ма тивтік құқықтық 
актілері үшін – Қазақ стан Республикасының Үкіметі 
жəне осын дай органдар туралы заңнамалық акті-
лерде, Қазақстан Республикасы Пре зи денті нің жəне 
Қазақстан Респуб ли касы Үкіметінің актілерінде, 
Қазақ стан Респуб ликасы Президентінің жарлық-
тарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің осын-
дай органдардың қызметін реттейтін қаулыларында;»;

мынадай мазмұндағы екінші, үшінші жəне төртінші 
бөліктермен толық тырылсын:

«Осы Заңның 7-бабы 2-тармағының 1) тармақ-
шасында көрсетілген нормативтік құқықтық 
актілерді қабылдау кезінде нормативтік құқық-
тық актіні əзірлеуші орган қабылданған заңды 
ақпараттық сүйемелдеу жəне түсіндіру бағдар-
ламасын бекітеді.

Ақпараттық сүйемелдеу жəне түсіндіру бағдарламасы 
деп азаматтарға Қазақстан Республикасының 
заңнамасындағы өздерінің құқықтары мен заңды 
мүдделерін қозғайтын өзгерістер туралы хабар беру 
жəне оларды түсіндіру, сондай-ақ қабыл данған заңның 
тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шаралар тізбесі түсініледі.

Ақпараттық  сүйемелдеу  жəне  түс інд іру 
бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
заң шығару қызметінің қағидаларында айқындалатын 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігімен жəне бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы уəкілетті органмен міндетті түрде 
келісіледі.»;

2 3 )  м ы н а д а й  м а з м ұ н д а ғ ы  3 5 - 1 - б а п п е н 
толықтырылсын: 

«35-1-бап. Орталық мемлекеттік органдардың, 
о л а р д ы ң   в е д о м с т в о л а р ы н ы ң ,  с о н д а й - а қ 
мəслихаттардың,  əкімдіктердің, əкімдердің жəне об-
лыстар, республикалық  маңызы бар қалалар, астана 
тексеру комиссияларының  нормативтік құқықтық 
актілерін олардың күшіне енуінің  шарты ретінде 
мемлекеттік тіркеу

1. Осы Заңның 7-бабы 2-тармағының 6), 7), 8) 
жəне 9) тармақшаларында көрсетілген нормативтік 
құқықтық актілер əділет органдарында мемлекеттік 
тіркеуге жатады. Мұндай тіркеу олардың күшіне 
енуінің қажетті шарты болып табылады.

2. Нормативтік құқықтық актіні мемлекеттік тіркеу:
1) осы Заңның 18-бабының 6-тармағына сəйкес 

əділет органдары бұрын келіскен нормативтік 
құқықтық актіге қатысты əділет органдарының заң 
сараптамасын жүргізуін;

2) мемлекеттік тіркеу нөмірін бере отырып, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізіліміне нормативтік құқықтық акт туралы 
мəліметтер енгізуді қамтиды. 

3. Осы баптың 1-тармағының талаптары:
1) мемлекеттік құпияларды қамтитын нормативтік 

құқықтық актілерге;
2) уəкілетті органдардың басқа да мемлекеттік ор-

гандармен өзара іс-қимыл жасау тəртібін реттейтін 
жəне үшінші тұлғаларға қолданылмайтын нормативтік 
құқықтық актілерге;

3) мемлекеттік органның мəртебесі мен өкілеттігін 
айқындайтын нормативтік құқықтық актілерге;

4) үлгілік нормативтік құқықтық актілер негізінде 

əзірленген жəне қосымша құқық нормаларын 
қамтымайтын нормативтік құқықтық актілерге;

5) тізбесін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің ұсыныстары негізінде Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітетін нормативтік 
құқықтық актілерге қолданылмайды.

4. Мемлекеттік тіркеуден бас тарту үшін мыналар 
негіз болып табылады:

1) мемлекеттік тіркеуге жататын норма тивтік 
құқықтық актіні осындай тіркеуге нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеу, келісу жəне мемлекеттік 
тіркеу қағида ларының талаптарын бұза отырып 
ұсыну;

2) заң сараптамасы жүргізілгеннен кейінгі кезеңде 
қабылданған немесе күшіне енген жоғары тұрған 
деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерге қайшы-
лықтың анықталуы;

3) осы Заңда белгіленген талаптардың сақталмауы. 
Нормативтік құқықтық актіні мемлекет тік тіркеуден 

бас тартуға мүдделі мемлекеттік орган сот тəртібімен 
шағым жасай алады.

5. Қазақстан Республикасының заңна масында 
белгіленген тəртіппен тіркел меген, мемлекеттік 
тіркеуге жататын нор мативтік құқықтық актілердің 
күшін оларды шығарған орган жоюға тиіс. 

6. Нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу, келісу 
жəне мемлекеттік тіркеу қағидаларын Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді.»;

24) 37-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «ба-
сылымдар» деген сөз «баспасөз басылымдары» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

25) 38, 39 жəне 41-баптар алып тасталсын;
26) 42-бапта: 
1-тармақтың екінші бөлігіндегі «44» деген цифрлар 

«35-1» деген цифрлармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толық-

тырылсын:
«4-1. Нормативтік құқықтық актіні қолданысқа 

енгізу мерзімдері реттеу субъек тілеріне қызметін 
Қазақстан Респуб ликасының заңдарында белгіленетін 
талаптарға сəйкес жүзеге асыруға дайындалу үшін 
қажетті мерзімдерді негізге ала отырып белгіленуге 
тиіс. 

Мемлекеттік органдар мен ұйымдарды қоспағанда, 
реттеу субъектілерінің жаңа міндеттерін белгілейтін 
заңдарды немесе олардың жекелеген нормаларын 
қолданысқа енгізу мерзімдері міндет терді орындауға 
дайындалу үшін қажет ті мерзімдерді негізге ала оты-
рып айқын далады жəне алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік алпыс күннен кем болмай-
ды.

Реттеушілік құралдардың енгізілуіне немесе пай-
даланылуына байланысты кəсіпкерлік субъектілеріне 
қосымша талаптарды, міндеттерді немесе жүктемені 
өзгеше ұлғайтуды белгілейтін жекелеген нормалар, 
оның ішінде кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің ны-
сандары мен құралдары оларға міндеттерді орындауға 
дайындалу үшін қажетті, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік алпыс күннен бұрын 
қолданысқа енгізілмейді.

Осы тармақтың үшінші бөлігінің талаптары 
орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың, 
сондай-ақ əкімдердің Қазақстан Республикасының 
ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген 
жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді 
енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу 
(күшін жою) туралы, карантинді жəне (немесе) 
шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) тура-
лы шешімдер қабылдауды, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін 
нор мативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
қаржы ұйымдарының, Қазақстан Рес пуб ликасының 
бейрезидент-банктері фи лиалдарының, Қазақстан 
Респуб лика сының бейрезидент-сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан 
Республикасының бейрезидент-сақтандыру 
брокерлері филиалдарының жəне сақтандыру топ-
тары мен банк конгломераттары құрамына кіретін 
тұлғалардың қызметін реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерге, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің жəне қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкі летті органның нормативтік құқықтық 
актілерінің жобаларына қолданылмайды.

Нормативтік құқықтық актілерді қолда нысқа енгізу 
тəртібі мен мерзімдері реттеу субъектілеріне нұқсан 
келтірмеуге тиіс.»;

5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Бұрын заңдық жауаптылыққа алып келмеген 

əрекеттер (əрекетсіздік) үшін заңдық жауаптылықты 
көздейтін не бұрынғымен салыстырғанда анағұрлым 
қатаң жауаптылықты белгілейтін заң алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн 
өткенге дейін қолданысқа енгізілмейді.

6. Жекелеген қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) 
қойылатын біліктілік немесе рұқсат беру талапта-
рын жəне біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына 
сəйкестікті растайтын құжаттар тізбесін, сондай-ақ 
экспорты мен импорты лицензиялауға жататын же-
келеген тауарлар тізбелерін бекітетін нормативтік 
құқықтық актілер алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткенге дейін 
қолданысқа енгізілмейді.»;

27) 43-баптың 3 жəне 4-тармақтары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3. Азаматтарға жаңа міндеттерді жүктейтін неме-
се олардың жағдайын нашарлататын заңдардың кері 
күші болмайды.

4. Жауаптылықты белгілейтін немесе күшейтетін 
заңдардың кері күші болмайды.»; 

28) 44-бап алып тасталсын;
29) 49-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Əділет органдарында тіркелген нормативтік 

құқықтық актіде əділет органдары осы Заңның 35-
1-бабы 4-тар мағының 2) тармақшасында көздел ген 
бұзушылықтарды анықтаған кезде əділет органда-
ры тиісті нормативтік құқықтық актіні қабылдаған 
уəкілетті органды бұзушылықтарды жою қажеттілігі 
туралы хабардар етеді.

Уəкілетті  орган хабарламада белгілен ген 
мерзімдерде осы тармақтың бірінші бөлігінде 
көрсетілген нормативтік құ қықтық актіні Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес келтіру 
жөніндегі шараларды қабылдамаған жағдайда, əділет 
органдары осындай нормативтік құқықтық актіні 
заңсыз деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.»;

4-тармақ алып тасталсын;
30) 50-баптың 1 жəне 3-тармақтары мынадай редак-

цияда жазылсын:
«1. Құқықтық мониторинг қабылданған нормативтік 

құқықтық актілерде Қазақ стан Республикасының 
заңнамасына қайшы лықтарды, қайталануларды, олқы-
лықтарды, тиімсіз іске асырылатын, ескірген жəне 
сыбайлас жемқорлықтық құқық нормаларын анықтау 
жəне қабылданған нормативтік құқықтық актілерді 
іске асыру тиімділігін болжау, талдау, бағалау арқылы 
оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстарды тұжырымдау 
мақсатында жүргізіледі.»;

«3. Мемлекеттік органдар құқықтық мониторингті 
қоғамдық жəне ғылыми ұйымдардың, азаматтардың 
ұсынымдарын ескере отырып жүргізеді.»;

31) 51-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толық-

тырылсын:
«1-1. Қоғамдық кеңестер азаматтардың құқықтарына, 

бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік 
құқықтық актілерге қоғамдық мониторинг жүргізуге 
құқылы.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Қоғамдық мониторинг нəтижелері тиісті 

мемлекеттік органның жəне Қазақ стан Республикасы 
Ұлттық кəсіпкер лер палатасының ресми интернет-ре-
сурстарында жыл сайын орналастырылады.»;

мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Нормативтік құқықтық актілерге қоғамдық 

мониторингті өзге де мүдделі тұлғалар жүргізуі 
мүмкін.»;

32) 53-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«53-бап. Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік есепке алу
1. Нормативтік құқықтық актілерді мем лекет тік 

есепке алу Қазақстан Респуб ликасы нормативтік 
құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан 
Республи касы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкін жүргізу арқылы жүзеге 
асырылады. 

2. Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тізі лімін, Қазақстан 
Республикасы норма тивтік құқықтық актілерінің 
эталон дық бақылау банкін жүргізуді Қазақстан 
Респуб ликасының Үкіметі айқындайтын уəкілетті 
ұйым жүзеге асырады.

3. Уəкілетті органдар Қазақстан Респуб ликасы 
нормативтік құқықтық акті лерінің мемлекеттік 
тізіліміне, Қазақ стан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін осы Заңның 35-бабына сəйкес нормативтік 
құқықтық актілерге қол қоюға уəкілеттік берілген 
адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
расталған нормативтік құқықтық актілердің 
көшірмелерін оларды жүргізуге жауапты уəкілетті 
ұйымға қағаз түрінде жəне электрондық түрде 
жібереді.

Осы Заңның 35-1-бабына сəйкес əділет органдары 
электрондық түрде тіркеген нормативтік құқықтық 
акт Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
акті лерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін уəкілетті 
ұйымға автоматты түрде жіберіледі.

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне осы Заңның 
35-бабына сəйкес оған қол қоюға уəкілеттік берілген 
адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
расталған нормативтік құқықтық акт қағаз түрінде 
жəне (немесе) электрондық түрде енгізіледі.

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкін жүргізу тəртібін айқындайды.

5. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі 
құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесін құрады, 
орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік 
органдарға анықтамалық-ақпараттық жұмыста көмек 
көрсетеді.»;

33) 59-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1.  Заңға тəуелді  нормативтік құқықтық 

актілердің мəні оларды түсіндіру кезінде Қазақстан 
Республикасының Конститу циясына, заңдарға жəне 
заңнамалық реттеу қағидаттарына толық сəйкестікте 
ашылуға тиіс.»;

м ы н а д а й  м а з м ұ н д а ғ ы  2 - 1 - т а р м а қ п е н 
толықтырылсын: 

«2-1. Заң нормаларын түсіндіру оларда баянды 
етілген заңнамалық реттеу қағидаттарына сəйкес 
жүзеге асырылады.».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 12 наурыз   
№ 15-VІI ҚРЗ 

«Əлтеке Жидебай батыр» Қоғамдық қоры Қарағанды облы-
сы, Балқаш қаласында орнатылатын Жидебай Қожаназарұлына 
арналған ескерткіштің ең үздік жобасына ашық конкурс 
өткізілетінін хабарлайды.

Конкурстық жобаның Ережесі жəне басқа шарттары 
конкурстық құжаттарда көрсетілген.

Конкурсқа қатысуға Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды 
қалаларының көркемдік-өндірістік шеберханалары, Қазақстан 
Республикасының басқа қалаларының заңды жəне жеке 
тұлғалары қатыса алады.

Конкурстық құжаттардың электронды нұсқасын төмендегі 
мекенжайдан: 100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 
Ерубаев көшесі, 38 үй, Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану 
мұражайы. Тел. 8(705) 759 35 55 – Мақсат, 8 (778) 141 68 90 – 
Мəди, е-mail sayahat79@mail.ru тегін алуға болады

Бағдарлама жəне байқау шарттары бойынша мына мекен-жайға 
хабарласыңыздар: 100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 
Ерубаев көшесі, 38 үй, Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайы. Тел. 8(705) 759 35 55 – Мақсат, 8 (778) 141 68 90 – 
Мəди, е-mail sayahat79@mail.ru тегін алуға болады.

Авторлардың конкурсқа қатысу туралы конкурстық тапсы-
рыстары желімделген конвертте Қарағанды облысы, Қарағанды 
қаласы, Ерубаев көшесі, 38 үй, «Қарағанды облыстық тарихи-
өлкетану мұражайы» КМҚК-на тапсырылады(жіберіледі).

Конкурстық тапсырысты берудің соңғы уақыты: 2021 жылғы 
27 сəуір күні сағат 18.00-ге дейін.

Конкурстық тапсырыстың конверттерін ашу 2021 жылғы 
30 сəуір күні сағат 10.00-де төмендегі мекенжайда өткізіледі: 
Қарағанды қаласы, Ерубаев көшесі, 38 үй, «Қарағанды облыстық 
тарихи-өлкетану мұражайы» КМҚК-ның мəжіліс залы.

Ұсыныс берушілер конкурстық тапсырыстар бар конверттерді 
ашу кезінде Ұйымдастыру комитетімен келісе отырып 
қатысуларына болады.

Қосымша ақпаратты жəне анықтаманы мына телефон-
дардан алуға болады: 

8 (705) 759 35 55 – Мақсат, 8 (778) 141 68 90 – Мəди.

«RG Brands» акционерлік қоғамы (бұдан əрі мəтін бойынша – «Қоғам») Қоғам, «RG 
Brands Kazakhstan» ЖШС жəне Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH 
арасында мүдделілігі бар Қоғам акционерлерінің жалпы кезектен тыс жиналысының ірі 
мəміле жасауды бекіту туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды.

Толығырақ ақпарат алу үшін келесі мекенжайға хабарласуыңызды сұрай-
мыз: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212 – «Б», 
телефон: +7 (727) 331-55-55.

Акционерное общество «RG Brands» (далее по тексту – «Общество») информи-
рует о принятии решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества об 
утверждении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность между ТОО «RG Brands Kazakhstan», Обществом и Deutsche Investitions- 
und Entwicklungsgesellschaft MBH.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212 – «Б», телефон: +7 (727) 331-55-55.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, КОНКУРС!

РЕСМИ

(Соңы. Басы 1,11-13-беттерде)


